
Bakkeveen, 26 mei 2018 

 

 

Geachte raad, 

 

Hierbij bied ik u mijn verslag aan als formateur. 

Op 12 april jl. kreeg ik het verzoek van de informateurs Marcel van Opzeeland en Anko Postma om te 

proberen tot een coalitieakkoord, inclusief portefeuilleverdeling voor de wethouders, te komen 

tussen Opsterlands Belang, Partij van de Arbeid en ChristenUnie. Dat is gelukt, en het resultaat treft u 

bijgaand aan. 

 

Niet voor iedereen was deze voorgestelde combinatie van partijen door de informateurs voor de 

hand liggend. In het begin van het formatieproces is daarom uitgebreid stil gestaan bij de vraag of de 

drie partijen de conclusie van de informateurs deelden om allereerst in deze combinatie het gesprek 

aan te gaan. Dat was het geval, aangezien de uitkomsten van de verkiezingen geen echt grote 

politieke verschuivingen hebben laten zien, er op de inhoud duidelijk overeenkomsten waren tussen 

de drie partijen aan tafel en de drie partijen een meerderheid in de Raad hebben. Van een 

‘verliezerscoalitie’ was in de ogen van de formerende partijen dan ook geenszins sprake. Bovendien 

werd het gevoel gedeeld dat een nieuwe partij in de coalitie bij kan dragen aan de gewenste 

vernieuwingsslag.  

 

In het proces om te komen tot dit coalitieakkoord stond de wens om bestuurlijk te vernieuwen, ten 

einde het vertrouwen van de burger in de politiek te vergroten, centraal. De informateurs hadden 

daarvoor al een voorzet gedaan door aan alle politieke partijen te vragen welke punten zij graag in 

het coalitieakkoord terug wilden zien en door een onafhankelijk schrijver het informatie en 

formatieproces te laten volgen en hierover achteraf te rapporteren. In het coalitieakkoord is 

aangeven in hoeverre en op welke wijze aan de wensen van de andere partijen tegemoet is 

gekomen. En het verslag van de onafhankelijk schrijver kunt u binnenkort tegemoet zien. 

 

Als formateur kan ik zeggen dat de gesprekken om te komen tot dit coalitieakkoord in goede sfeer 

zijn verlopen en dat er een groot onderling vertrouwen is tussen de partijen om samen een aantal 

grote sprongen voorwaarts te maken in Opsterland. Er is een gedeelde visie over de rol en 

verhouding van de gemeentelijke overheid tot de dorpen en inwoners, een gedeelde ambitie op het 

gebied van duurzaamheid, leefbaarheid in de dorpen en een sterke gezamenlijke wens voor een 

inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. En er is een gedeelde wens tot bestuurlijke 

vernieuwing, waarbij een vroegtijdige betrokkenheid van de Raad en inwoners bij besluitvorming de 

norm is en de gemeentelijke organisatie integraal werkt aan de drie ontwikkelagenda’s die in het 

coalitieakkoord nader worden toegelicht.  

 

Ik dank de ambtelijke ondersteuning en de onderhandelaars voor de prettige samenwerking en wens 

de nieuwe coalitie alle goeds. 

 

Anne-Wil Lucas 

 


