C O A L I T I E V OR M I N G 2014-2018
Openbare start onderhandelingen op vrijdag 21 maart 2014

Aanwezig: D66 Corine Hamer, VVD Willem Joosten en Ino Cooijmans, CDA Jeff Gardeniers,
GroenLinks Jeannette Hofman, PvdA Olaf McDaniel en LPL Hugo Langenberg
De burgemeester opent de bijeenkomst:
“Ik heet u allen hartelijk welkom. De mensen aan tafel, op de tribune en thuis.
Aan tafel zitten de lijsttrekkers, tevens fractievoorzitters van alle partijen. Voor de VVD zit naast de
lijsttrekker de heer Cooijmans aan tafel, die gisteravond door de VVD tot fractievoorzitter is
benoemd.

Deze bijeenkomst is de aftrap voor de vorming van een nieuw college. De griffier zal een kort verslag
maken van de bijeenkomst.

19 raadsleden hebben hun benoeming aangenomen. De heer Joop van Huut van het CDA heeft
afgezien van zijn raadszetel, mevrouw Ria van Diepen-van Wijk zal de vierde raadszetel voor het CDA
gaan bezetten. .Ook mevrouw Patricia Bakker van D66 ziet af van haar raadszetel. De heer Henri
Verheggen neemt haar plaats in de raad in voor D66. Alle geloofsbrieven liggen ter inzage in de
leeskamer.

De verkiezingen zijn rechtmatig verlopen in Leiderdorp. Het hoofdstembureau heeft de
verkiezingsuitslag vanmorgen officieel vastgesteld. De processen-verbaal gaven geen aanleiding tot
nadere vragen of onderzoek. Alle processen-verbaal kunnen bij Burgerzaken worden ingezien.

Zo lang er geen nieuwe coalitie is gaan de wethouders door in demissionaire status. Het is van belang
dat het dagelijks bestuur door gaat. Mochten er onderwerpen of dossiers van uitgezonderd worden,
dan vindt daarover overleg plaats tussen de fractievoorzitters.

Alle nieuwe raadsleden ontvangen donderdag bij de installatieraad van de griffie een enveloppe met
informatie. Voor de onderhandelaars is er al een overdrachtsdossier beschikbaar in het RIS.

Voor ondersteuning bij de onderhandelingen kunt u zich tot de griffie wenden. De griffie kan die
ondersteuning zelf bieden, maar kan ook arrangeren dat u ambtelijke vakinhoudelijke ondersteuning
krijgt of dat (delen van) uw akkoord worden doorgerekend.
Als voorzitter van de raad zou ik graag regelmatig geïnformeerd worden over de vorderingen van het
formatieproces. Als ik gedurende de rit iets voor u kan betekenen, aarzel dan niet dat te laten
weten..

Ik geef u nu op partijgrootte het woord. U kunt dan schetsen hoe u het formatieproces ziet.”

D66
Mevrouw Hamer is van mening dat D66 niet alleen heeft meegelift op de landelijke koers van D66,
maar ook lokaal goed en met resultaat campagne heeft gevoerd. Met name het deur aan deur met
de mensen in gesprek gaan is effectief.
D66 neemt de leiding in de formatie en zal zaterdag verkennende gesprekken voeren met VVD, GrL
en D66 en maandagavond met LPL en PvdA. Deze volgorde geeft geen voorkeur aan maar is tot stand
gekomen op basis van agendatechnische beschikbaarheid.
In de verkennende gesprekken komen de kernpunten aan de orde en brengt D66 de overeenkomsten
en verschillen in kaart. Na maandagavond bepaalt D66 met welke partijen een coalitie de grootste
kans van slagen heeft en met wie de gesprekken voortgezet gaan worden. Het is de bedoeling snel en
degelijk te formeren. Het is van belang dat er snel een stabiele coalitie komt, zeker met het oog op
de grote veranderingen die er aan komen, met name op het gebied van de drie decentralisaties.
Het is van groot belang die belangrijke veranderingen raadsbreed op te pakken en gezamenlijk tot
een zo goed mogelijk resultaat voor de inwoners te komen.

VVD
Voor de VVD is het wennen niet meer als eerste het woord te krijgen. Jarenlang zijn zij de grootste
partij geweest. Er is campagne gevoerd met humor en met inhoud, maar er hebben 71 kiezers meer
op D66 gestemd. De heer Cooijmans feliciteert D66 met de overwinning.
De door mevrouw Hamer geschetste aanpak vindt de VVD prima. De VVD pleit voor een coalitie met
een breed draagvlak en een forse liberale inslag en heeft zin in de nieuwe raadsperiode.

CDA
De heer Gardeniers wenst D66 namens het CDA geluk met de overwinning en wenst de partij succes
met de uitdagende taak van de formatie. Het CDA wil graag meebesturen en constructief
meedenken. Het CDA pleit voor de 3-partijencoalitie en vraagt aandacht voor de rol van de

burgemeester in het proces. Formeel heeft zij geen rol, maar zij moet straks wel een team vormen
met de wethouders. Het CDA pleit ervoor de ambtelijke organisatie vroeg in het proces een rol te
geven voor inhoudelijke of financiële adviezen.

GroenLinks
Mevrouw Hofman wenst D66 geluk met het behaalde resultaat bij de verkiezingen. GroenLinks is
tevreden met de groene en sociale politiek zoals die de afgelopen periode in Leiderdorp is gevoerd.
GroenLinks gaat open de gesprekken in en pleit voor een degelijke formatie. Zeker op de belangrijke
dossiers zoals de drie decentralisaties moet de hele raad samenwerken.

PvdA
De heer McDaniel wenst de winnaars geluk met hun resultaat. De PvdA is een strategische
lijstverbinding aangegaan met GroenLinks. Vanwege het stemmenverschil viel de restzetel toe aan
GroenLinks, zodat de PvdA stabiel op twee zetels bleef staan. In de ogen van de PvdA zijn er de
afgelopen periode twee fouten gemaakt: er is steeds gesproken van een beheergemeente, maar de
gemeente is niet af, zeker niet gezien de drie decentralisaties. Ook het werken met vier wethouders
vindt de PvdA een cruciale fout. In deze nieuwe periode verwacht de PvdA meer daadkracht. De
partij wil graag meedoen aan actieve coalitievorming. Ook de PvdA vindt het belangrijk dat alle 21
raadsleden goed samenwerken op de belangrijke dossiers, zoals de drie decentralisaties.

LPL
De heer Langenberg feliciteert de winnaars van deze verkiezingen. Hij is blij dat hij ondanks de late
opstart van LPL toch twee zetels heeft behaald. Hij heeft vertrouwen in de aanpak van D66. Hij pleit
voor draagvlak en kwaliteit boven tempo.

Tot slot:
De voorzitter dankt ieder voor zijn inbreng en wenst allen veel succes bij het formeren van een
nieuwe coalitie.
Zij gaat ervan uit dat zij op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen en ziet uit naar een
goede samenwerking.
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