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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 19 januari 2017  
Opening: 19.00 uur    Sluiting: 20.20 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.  

  

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

3. Terugkoppeling bevindingen gesprekken die de heer Hoogeveen (D66) 
met de overige fractievoorzitters heeft gehad n.a.v. de ontstane 
bestuurlijke situatie sinds de raadsvergadering van 21 december 2016 
Hedennamiddag hebben de raadsleden en collegeleden het verslag van 
bevindingen en advies van de heer Hoogeveen ontvangen. 
 
Verslag en advies de heer Hoogeveen: 
De heer Hoogeveen licht zijn bevindingen en advies toe. Hij geeft aan dat hij 
in alle openheid met de overige fracties heeft gesproken. Daaruit kwamen 
onder meer de volgende conclusies: 

- Het lijmen van de coalitie bleek niet mogelijk. 
- Alle fracties gaven aan gelet op het momentum in de bestuursperiode 

(nog ruim een jaar voor de verkiezingen) op dit moment het vormen 
van een geheel nieuwe coalitie en college onwenselijk te vinden. 

Het advies van de heer Hoogeveen luidt integraal: 
1. D66 zal met de resterende coalitiefracties een voorstel uitwerken 

voor de punten waarop kan worden afgeweken van het 
coalitieakkoord, zodat duidelijk wordt onder welke voorwaarden zij 
bestuursverantwoordelijkheid willen dragen. 

2. Dit voorstel zal worden besproken met de overige fracties, en uiterlijk 
in de raadsvergadering van februari wordt een definitief voorstel 
vastgesteld. Indien dat niet het geval is, zal er alsnog een nieuwe 
coalitie moeten worden gevormd. 

3. In de tussenliggende periode vervullen de in functie zijnde 
collegeleden zoals te doen gebruikelijk hun rol. 

 
Verklaring wethouder De Weger:   
De heer De Weger geeft aan dat de bestuurlijke situatie hem geen andere 
optie laat dan af te treden. Hij kondigt aan dat de raad kennis kan nemen 
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van zijn ontslagbrief tijdens de raadsvergadering van 26 januari aanstaande. 
Hij geeft daarbij aan vanaf nu geen publieke en politieke bijeenkomsten 
meer bij te wonen, maar zorg te zullen dragen voor een afhandeling en 
overdracht van zijn portefeuilleonderdelen. 
 
Verklaring wethouder Haring namens overige wethouders: 
De heer Haring geeft aan dat de overige wethouders bereid zijn om 
bestuurlijke verantwoordelijkheid te (blijven) dragen tot aan in ieder geval de 
verkiezingen in 2018. 
 
Gemeenteraad: 
De raad debatteert over het advies en het feit dat wethouder De Weger zijn 
ontslag heeft aangekondigd. De navolgende onderwerpen komen daarbij 
onder meer aan de orde: 

- Status coalitieakkoord / leidraad vs leidend / mogelijk raadsakkoord 
- Begroting 2017 / basis voor resterende bestuursperiode 
- Z.s.m. vervolggesprekken tussen fractie(voorzitter)s / al dan niet 

onder leiding van externe gesprekleider 
- Uitgangspunt: stabiel bestuur van de gemeente 
- Procesafspraken over eventuele controversiële onderwerpen 
- Waardering voor het functioneren van wethouder De Weger 

 
Conclusie: 

- Komende tijd gaan alle fracties met elkaar in gesprek 
- Zo nodig wordt een onafhankelijke/externe gespreksleider 

aangetrokken 
- D66 neemt hiertoe het initiatief  

  

4. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pagina 3 van 3 

Lijst van aanwezigen d.d. 19 januari 2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raadsleden 
  

 J. Arentshorst 

 H.A. van Assem 

 R.C.L. Bakker 

 G.F. Becht 
 Mevr. I. Berkhof-de Vos 
 W. den Boer 
 E.L. Bom 
 S.C. Brouwer 
 H. van Dam 
 J.C. van der Does  
 A. Draisma 
 G.J.C.J. Eissens 
 H.R.M. Ekelschot 
 H. van der Griendt 
 S. van Hameren 
 M.L.A. Hollemans 
 H.J. Hoogeveen 
 C. van Iersel 
 J. IJpma 
 L. Issarti 
 Mevr. M.A.H. Kingma  
 Mevr. S.A.J. van Megen 
 P.J. van Meijeren 
 R.B. Niewold  
 Mevr. M.H.T. van Noort 
 A. Noorthoek 
 T.J.R. Peters 
 J.L.M. van Rensen 
 Mevr. T. van Soest-Vernooij 
 Mevr. V.S.M. Streng 
 J.J. Vierstra  

 Overige aanwezigen 
  

    De voorzitter: V.J.H. Molkenboer  
 De griffier: E.M. Geldorp 

  
  

 Wethouder: H. Haring 
 Wethouder: I.A.M. ten Hagen 
 Wethouder: Y. Koster-Dreese 
 Wethouder: M. Stolk-Bleeker 
 Wethouder: T.H.D. de Weger 

  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  

  


