
Verslag start coalitie-onderhandelingen Stichtse Vecht 24 maart 2018 
 
Aanwezig:  
VVD:   Jeroen Willem Klomps en Frank Masteling 
Lokaal Liberaal:  Frank van Liempt en Suzanne Kox 
GroenLinks:  Linda van Dort en Coletta Teuben 
Streekbelangen: Rob Roos en Warner van Vossen 
CDA:   Hetty Veneklaas en Wim Fokker 
PvdA:   Maarten van Dijk en Els Swerts 
ChristenUnie-SGP: Ike Roetman en Jan Boogert 
Maarssen 2000: Ron Druppers 
PVV:   Wim Ubaghs 
Het Vechtse Verbond: Mieke Hoek en Nick Jansen 
 
Technisch voorzitter: Marc Witteman (burgemeester) 
Griffier:   Jelle Hekman 
 
Beoogd Verkenner: Tjapko Poppens 
   
 

1. Opening 
Jeroen- Willem Klomps opent de vergadering. Hij vertelt dat Tjapko Poppens (burgemeester Wijk 
bij Duurstede) is aangezocht als verkenner en heeft daarom al plaats heeft genomen achter de 
tafel.  
 
2. Overdracht een technisch voorzitter Marc Witteman 
Jeroen Willem Klomps stelt voor dat burgemeester Marc Witteman optreedt als technisch 
voorzitter. De aanwezigen stemmen daar mee in. 
 
3. Uitgangspunten Coalitieonderhandelingen 
De aanwezigen stellen de uitgangspunten voor de coalitieonderhandelingen (d.d. 22-3-2018) vast 
als leidraad voor de onderhandelingen. 
 
4. Rondje langs de fracties 
Marc Witteman vraagt de aanwezige delegaties om in te gaan op drie vragen: 
1. Wat vindt u van de uitslag van de verkiezingen (duiding)? 
2. Welke partijen moeten de coalitie vormen? 
3. Wil uw fractie deel uitmaken van de coalitie en dan ook een wethouder leveren? 
Hij stelt voor om het rondje te beginnen met de kleinste fractie en te eindigen met de grootste. 
 
a. Het Vechtse Verbond  
1. Verrassend en tegelijk niet verrassend. Het zuiden van de gemeente is sterker 

vertegenwoordigd dan het noorden. 
2. Er moet een afspiegelingscollege komen, met daarin VVD en Lokaal Liberaal en voor het 

evenwicht GroenLinks en nog een partij. 
3. Ja; deelname aan college en bereid wethouder te leveren. 

 
b. PVV – Wim Ubaghs 
1. Als PVV hebben we het slecht gedaan. Ik wilde daarom zetel beschikbaar stellen maar heb 

dat op aandrang van de andere fractieleden niet gedaan. 
2. Coalitie: bijna alle partijen zien PVV niet in coalitie. Wacht uitnodiging voor gesprekken af. De 

overwinnaars en de grootsten moeten coalitie vormen.  
 

c. Maarssen 2000 – Ron Druppers 
1. Zeer verrast over de uitslag. Gaat soms niet om de inhoud.  
2. VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en PvdA als  vier winnaars.  
3. Nee.  
 
d. ChristenUnie-SGP – Ike Roetman 



1. De afwezigheid van D66 bij verkiezingen had invloed. Content met houden van 2 zetels. 
Willen in gesprek gaan over coalitievorming. 

2. VVD, GroenLinks, Streekbelangen, CDA en ChristenUie- SGP.  
3. Ja en willen wethouder leveren.  

 
e. PvdA – Maarten van Dijk 
1. PvdA heeft het goed gedaan: zetel winst.  
2. Winnende partijen: VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en PvdA.  
3. Ja, wil ook wethouder leveren.  
PvdA wil gaan voor krachtige sociale gemeente en luisteren naar inwoners. Ook in 
coalitievormende periode. Afspiegeling van inwoners is belangrijk. 

 
f. Streekbelangen – Rob Roos 
1. Hoge opkomst. Streekbelangen wil betrokkenheid inwoners vergroten.  
2. Huidige coalitie (VVD, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Streekbelangen) kan aanblijven met 

Lokaal Liberaal en PvdA.  
3. Ja. Streekbelangen wil bijdrage leveren aan balans tussen links en rechts.  

 
g. CDA 
1. Teleurstellende uitslag: CDA ging van  4 naar 3 zetels om CDA kans wilde bieden aan jonge 

mensen.  
2. De winnaars moeten de coalitie vormen en CDA wil daar bij aansluiten. 
3. Ja en er is een wethouderskandidaat. 
Samenwerken en collegiaal bestuur is belangrijk. 

 
h. GroenLinks – Linda van Dort 
1. GroenLinks heeft gewonnen, maar rechtse partijen ook. Vertrouwen in VVD als formateur. 
2. Er zijn een aantal coalities mogelijk. Balans is nodig in college en vertegenwoordiging van alle 

inwoners. Betrouwbaar, gelijkwaardig en stabiliteit is belangrijk 
3. Ja en wethouderskandidaat beschikbaar.  
Thema’s sociale woningbouw en duurzaamheid zijn belangrijk, daarom is balans in college nodig. 
 
i. Lokaal Liberaal 
1. De verkiezingsuitslag is duidelijk; de kiezer heft gesproken. 
2. College moet een team vormen en raad in positie brengen. Lokaal Liberaal, VVD en Groen 

Links. Alleen partijen met drie zetels of meer.  
3. Ja en wethouderskandidaat beschikbaar.  

 
j. VVD 
1. We  moeten vertrouwen van de inwoners terugwinnen; er is te veel gedoe geweest. Voor 

komende vier jaar is voor college en raad zijn betrouwbaar, stabiel en samenwerken de 
kernwoorden. Denken in oplossingen i.p.v.tegenstellingen. Dat is strekking voor keuze partijen 

2. Grootste fracties is logisch, maar ook goede representatie voor alle inwoners is belangrijk. 
3. Ja en wethouderskandidaat beschikbaar.  

 
Marc Witteman geeft het woord aan de verkenner Tjapko Poppens. 
Tjapko Poppens hoort in de bijdragen van de fracties dat vertrouwen en stabiliteit belangrijk is en dat  
samenwerken centraal staat. Hij stelt voor om op donderdag 29 maart om 17.00 uur in de 
Breukelenzaal te rapporteren over de verkenningsronde. 
De delegaties kunnen vanaf vandaag afspraken met hem plannen De gesprekken vinden plaats in de 
burgemeesterskamer van Boom en Bosch in Breukelen 
 
5. Rondvraag 
Rob Roos roept op om te zoeken naar zaken die binden. Maak een ontwikkelingsvisie, samen met de 
raad.  
 

Verslag: Jelle Hekman, griffier 


