
Aan de fractievoorzitters/lijsttrekkers van de fracties, vertegenwoordigd in de 

gemeenteraad van Emmen. 

 

 

Emmen, 10 april 2014 

 

Geachte dames en heren, 

Tijdens de bespreking van het informatierapport heb ik u toegezegd mijn eindconclusies 

binnen 48 uur te doen toekomen.  

Mijn conclusies, aanbevelingen en voorgestelde werkwijze wil ik de basis laten zijn voor een 

externe formateur om het vervolgproces te starten. Het is de taak van de formateur om een 

inhoudelijke verdiepingsslag te maken en met als primair doel een driepartijen coalitie te 

gaan vormen, zoals omschreven in het rapport.  

Wakker Emmen heeft mij, conform afspraak voor 12.00 uur woensdagmiddag, aangegeven 

vast te willen houden aan een driepartijen coalitie, waarbij het niet vanzelfsprekend is dat 

Wakker Emmen ook het bestuursprogramma alleen schrijft. Afhankelijk van de 

verdiepingsslag onder leiding van een externe formateur zal dit gestalte moeten krijgen. Het 

is dan ook aan de formateur om nadere precisering te verkrijgen van CU en in het bijzonder 

van D66 of deze partijen nu wel of niet als zelfstandige entiteit willen deelnemen aan een 

driepartijen coalitie, zoals is omschreven in het rapport en zo ja, onder welke voorwaarden. 

In het geaccordeerde gespreksverslag geven beide partijen aan een driepartijen coalitie als 

optie te zien. In de openbare bespreking is gevraagd of LEF! kan aanschuiven als derde partij 

om een driemansblok te kunnen gaan vormen. In een driepartijen coalitie is slechts plek voor 

een van de drie partijen, waarbij Wakker Emmen voorkeur heeft uitgesproken voor CU of 

D66. Het is aan de formateur om duidelijkheid te verkrijgen in het verschil in het 

geaccordeerde verslag en de openbare vergadering. Dit geldt met name voor D66, waar de 

discrepantie in verslag en verhandeling ter vergadering voor mij opmerkelijk was. 

De startopdracht voor de formateur is, te beginnen met een inhoudelijke verdiepingsslag via 

gesprekken met Wakker Emmen, PvdA, CDA, D66 en CU. De laatste twee partijen dienen 

duidelijkheid te verschaffen over het deelnemen aan een driepartijen coalitie. Wakker 

Emmen heeft mij gemeld vast te houden aan haar eerste voorkeur om een coalitie te 

onderzoeken met Wakker Emmen + 1 huidige coalitiepartner + 1 overige winnaar. 

Volledigheidshalve verwijs ik naar conclusie 10 in het rapport voor de mogelijke 

samenstelling van een nieuw te vormen college. Wakker Emmen heeft aangegeven geen 

enkele partij uit te sluiten, maar in te zetten op de eerder uitgesproken voorkeur.  



Indien gesprekken met een overige winnaar spaak lopen, heeft Wakker Emmen in de 

openbare vergadering aangegeven dat dan DOP in beeld komt en in mindere mate LEF!. De 

partij heeft hier in haar beantwoording naar verwezen.  

Naar aanleiding van de openbare bespreking adviseer ik de formateur om het thema 

werkgelegenheid toe te voegen aan de te bespreken thema’s. 

Door middel van deze eindconclusie, de openbare bespreking en het rapport wordt het 

informatieproces beëindigd. Om 14.30 uur vindt er een persconferentie plaats waarbij ik een 

en ander zal toelichten. Ik zal hierna weer fungeren als fractievoorzitter van Wakker Emmen 

en het is aan Wakker Emmen om een formateur aan te stellen. 

Met vriendelijke groet,  

 

René van der Weide 

Informateur 


