
Informatierapport Collegevorming 2014  
Gemeente Emmen 
 
Rapportage naar aanleiding van de op 26 maart 2014 gevoerde gesprekken 
tussen de informateur met vertegenwoordigers van alle negen politieke 
partijen die in de nieuw gekozen gemeenteraad zijn vertegenwoordigd.  
 
A. Inleiding 
Op 19 maart 2014 zijn de verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad. Op basis van 
de uitslag heeft dhr. R. van der Weide (lijsttrekker Wakker Emmen) in de rol van 
informateur het initiatief genomen om informatiegesprekken te voeren. Deze 
gesprekken moeten leiden tot de vorming van een coalitie en het opstellen van een 
bestuursakkoord. 
Op 26 maart 2014 heeft de informateur gesproken met afgevaardigden van alle, in de 
nieuw gekozen gemeenteraad van Emmen, vertegenwoordigde partijen. Deze 
gesprekken kenden een informatief en oriënterend karakter. In de gesprekken hebben 
de individuele partijen onder andere hun standpunten kenbaar kunnen maken, met 
name over de samenstelling van een nieuw college. 
 
De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van de volgende vier thema’s: 
1. Verkiezingsuitslag 
2. Betrokkenheid bij de onderhandelingen en belangrijke thema’s voor het te vormen 

bestuursakkoord 
3. Collegevorming en bereidheid tot deelname 
4. Werkwijze raad 
 
De gesprekken zijn constructief verlopen. De partijen hebben helder hun standpunten 
naar voren gebracht en gereflecteerd op de verkiezingsuitslag en de gevolgen daarvan 
voor het formatieproces. Van elk gesprek is een verslag gemaakt dat door de partijen is 
geaccordeerd.  De informateur heeft daarbij aangegeven dat de gesprekken en 
verslagen vertrouwelijk worden behandeld. De verslagen zullen worden 
gedocumenteerd ten behoeve van het (in)formatiedossier. 
In voorliggend informatierapport worden de standpunten van de partijen samengevat 
en geanonimiseerd weergegeven. Het informatierapport wordt besproken in een 
openbare vergadering op dinsdag 8 april 2014 in de raadzaal. Daarna wordt het 
vervolgproces vorm gegeven. 
 
B. Samenvatting gesprekken met de partijen 
Per gespreksthema volgt hieronder een samenvatting op hoofdlijnen van de door de 
partijen gegeven opmerkingen, visies, standpunten en voorkeuren. 
 
Ad.1 - Verkiezingsuitslag  
Alle partijen zijn positief over het opkomstpercentage, hoewel dit percentage wel een 
punt van aandacht blijft. Een aantal partijen wijst op de geografische verdeeldheid van 
de opkomst. Alle partijen geven aan dat de verkiezingsuitslag betekent dat Wakker 
Emmen nu aan zet is. Drie partijen merken op dat de grote verschillen het 
vervolgproces nu lastiger maken met betrekking tot stabiliteit en bestuurskracht. Ook 
drie partijen geven aan dat de uitslag betekent dat de kiezers een anders georiënteerd 
college willen. 
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Ad.2 - Betrokkenheid bij de onderhandelingen en belangrijke thema’s voor 
het te vormen bestuursakkoord 
Naar aanleiding van de vraag of een bestuursakkoord op hoofdlijnen of meer 
gedetailleerd wenselijk wordt geacht, pleit geen van de partijen voor een gedetailleerd 
bestuursakkoord. Twee partijen geven daarbij aan dat enige beleidsruimte in het 
akkoord het dualisme ten goede komt. Zes partijen spreken hun voorkeur uit voor een 
bestuursakkoord dat niet geheel is ‘dichtgetimmerd’. Drie partijen geven aan daarbij 
wel belang te hechten aan meer detailafspraken voor wat betreft de grote dossiers, zoals 
de decentralisaties in het sociale domein en de projecten behorende tot het programma 
Centrumvernieuwing Emmen(CVE). Vijf partijen verzoeken Wakker Emmen om te 
starten met een verdere uitwerking van hun eigen programma dan wel het opstellen 
van een concept-bestuursakkoord, als basis voor een verdere verkenning van 
samenwerkingsmogelijkheden. 
 
Voor het te vormen bestuursakkoord worden door vrijwel alle partijen de volgende drie 
thema’s als belangrijk genoemd: 
- Decentralisaties sociale domein (3D’s); 
- Projecten Centrumvernieuwing Emmen; 
- Windenergie / windmolens; 
Naast deze thema’s zijn ook nog andere aandachtspunten genoemd. Bijvoorbeeld 
Emmen als aantrekkelijke vestigingsstad, werkgelegenheid, citymarketing, uitvoering 
van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), veiligheid en een 
evenwichtige verdeling van middelen onder de inwoners. 
 
Ad.3 - Collegevorming en bereidheid tot deelname 
Alle partijen pleiten voor een college dat kan rekenen op een stabiele meerderheid in de 
raad. Een aantal partijen spreekt zich daarbij ook uit voor continuïteit in het bestuur. 
Vier partijen merken op dat binding met de landelijke politiek van belang is. Gelet op 
de grote opgaven die voor de komende jaren verwacht worden, geeft een aantal partijen 
aan dat vertrouwen en collegiaal bestuur meer dan ooit belangrijke thema’s zijn bij het 
nieuw te vormen college. 
De partijen geven allen aan dat er, gezien de verkiezingsuitslag, vele combinaties 
mogelijk zijn bij de vorming van een nieuw college. Men vindt allen dat het initiatief bij 
Wakker Emmen ligt. Vijf partijen geven aan dat de kiezer heeft uitgesproken dat 
verandering nodig is. Drie partijen merken daarbij meer specifiek op dat de kiezers een 
anders georiënteerd college willen zien. Er is echter geen enkele partij die deelname van 
een huidige coalitiepartij uitsluit. Overwegingen daarbij zijn bestuurservaring, 
stabiliteit en continuïteit van bestuur. 
 
In de gesprekken zijn diverse mogelijke combinaties als optie benoemd. Niet in alle 
gesprekken zijn mogelijke combinaties genoemd. Een aantal partijen geeft aan, met 
name gelet op de verkiezingsuitslag, dit aan Wakker Emmen te laten. 
De voorkeur van de partijen gaat uit naar een meerderheidscollege met een stabiele 
meerderheid van minimaal 22 à 24 zetels. Geen van de partijen geeft de voorkeur aan 
een minderheidscollege met al dan niet gedoogsteun. Ten aanzien van de genoemde 
combinaties geldt het volgende: 
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- In alle gevallen wordt Wakker Emmen genoemd als collegepartij; 
Drie combinaties worden meer dan een keer genoemd: 
- De combinatie WE, CDA, CU; 
- De combinatie WE, PvdA, CDA; 
- De combinatie WE, D66, CU, LEF!.  
Daarbij wordt deze laatste combinatie ook genoemd met een vijfde partij erbij. Elk één 
keer benoemd zijn toevoegingen van PvdA, CDA, VVD of DOP; 
- Ook ieder één keer genoemd zijn de combinaties van WE en D66 met een derde partij 
(genoemd zijn daarbij CU, LEF! en DOP); 
- Combinaties WE, D66 aangevuld met twee partijen zijn ook ieder één keer genoemd 
(combinaties met PvdA, CDA of met CDA, CU); 
- Eenmaal genoemd is de combinatie WE, PvdA met een derde (niet verder 
gespecificeerde) partij.  
 
Alle partijen zijn in principe bereid om bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Wel is 
door alle partijen genoemd dat Wakker Emmen in eerste instantie aan zet is met 
betrekking tot de samenstelling van het nieuwe college. Aan daadwerkelijke bereidheid 
tot deelname is door een aantal partijen een voorbehoud gekoppeld: inhoudelijk in 
voldoende mate tot elkaar kunnen komen op basis van de programma’s en evenwicht in 
de verhoudingen binnen het college. 
 

Als het gaat om het aantal wethouders dan worden de volgende voorkeuren 
uitgesproken: 
- 5 wethouders als maximum      2x genoemd 
- uitgaan van 5 wethouder, 6 is mogelijk maar is wel maximum  2x genoemd 
- 6 wethouders is optie gezien grote opgaven    2x genoemd 
 
Ad.4 - Werkwijze raad 
Alle partijen spreken hun voorkeur uit voor het handhaven van de huidige 
commissiestructuur. Drie partijen geven specifiek aan een voorkeur te hebben voor het 
handhaven van de mogelijkheid tot het benoemen van een commissielid/niet raadslid 
zijnde. 
Drie partijen noemen als aandachtspunt het efficiënter vergaderen. Daarbij wordt 
tweemaal genoemd dat het niet wenselijk is dat een commissievergadering wordt 
‘overgedaan’ in de raad. 
Ten aanzien van de samenstelling van de Rekenkamercommissie is geen van de partijen 
voor een geheel interne invulling van de leden. Vijf partijen  spreken hun voorkeur uit 
voor een extern samengestelde Rekenkamercommissie. Een samenstelling met zowel 
interne en externe leden wordt door drie partijen als goed werkbaar beoordeeld. Vier 
partijen geven aan voorstander te zijn voor regionalisering van de 
Rekenkamercommissie binnen Zuidoost Drenthe. 
 
 
C. Conclusies van de informateur en aanbevelingen voor verdere werkwijze 
Op basis van de gevoerde gesprekken zijn de conclusies van de informateur alsvolgt: 
 
1. Alle partijen zijn verrast door de grote winst van Wakker Emmen en vinden dat 

Wakker Emmen duidelijk moet maken waar zijn voorkeur ligt voor een nieuw te 
vormen coalitie. 
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2. Er is een ruime meerderheid die van mening is dat bestuurservaring in een nieuw 

college een plaats zou moeten krijgen om de nodige continuïteit te waarborgen en 
hetgeen bijdraagt aan stabiliteit. 

 
3. Door partijen zijn verschillende varianten benoemd. Door alle partijen is Wakker 

Emmen genoemd als collegepartij. Er zijn vele combinaties mogelijk, maar op dit 
moment zijn er twee varianten nadrukkelijk genoemd:  

a. Wakker Emmen + een huidige coalitiepartij + een “verkiezingswinnaar” 
b. Wakker Emmen + D66 + CU + LEF! 

 
4. De basis van een nieuw te vormen college moet minimaal 22 zetels hebben, waarbij 

een meerderheid op basis van het zetelaantal in de raad de voorkeur geeft aan vijf 
wethouders. 
 

5. Een tweetal partijen heeft de suggestie geopperd dat Wakker Emmen een concept 
bestuursprogramma dient te schrijven. 
 

6. Wakker Emmen heeft aangegeven een drie partijen coalitie als eerste te willen 
onderzoeken waarbij één huidige coalitiepartner zou kunnen terugkeren om 
stabiliteit en continuïteit te bevorderen. Daarnaast is Wakker Emmen van mening 
dat een drie partijen coalitie slagvaardiger kan werken dan een vier of vijf partijen 
coalitie.  

 
7. De optie van een drie partijen coalitie is door meerdere partijen aangegeven als 

zijnde een reële optie. 
 

8. Op basis van de punten 6 en 7  is de conclusie van de informateur, dat een drie 
partijen coalitie als eerste dient te worden onderzocht. 
 

9. Een coalitie met DOP heeft geen eerste voorkeur, omdat de partij zelf heeft 
aangegeven dat opties met andere partijen met landelijke binding voorkeur 
genieten, met in het bijzonder met een of meerdere van de huidige coalitiepartners. 
DOP adviseert dan ook te streven naar de deelname van een of meerdere landelijke 
partijen in het college. Daarnaast is door enkele partijen aangegeven dat Wakker 
Emmen en DOP een te dominante factor in het college zou zijn. Deze informatie 
leidt er toe dat een coalitie met DOP als eerste variant voorlopig niet onderzocht 
gaat worden. 
 

10. Voor de terugkeer van een huidige coalitiepartij zijn voor de informateur de PvdA en 
het CDA in beeld. Gezien de verkiezingsuitslag en de uitlatingen in de gesprekken 
ligt de VVD minder voor de hand. Voor een derde coalitiepartij zijn D66 en CU in 
beeld als partijen die winnend uit de verkiezingen naar voren zijn gekomen. Een 
goede en constructieve samenwerking van Wakker Emmen met LEF! acht de 
informateur minder haalbaar.  
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11. Er zijn verdiepende gesprekken nodig, onder leiding van een formateur, om te 

ontdekken welke partijen inhoudelijk het beste tot een akkoord kunnen komen. 
Naar de mening van de informateur dient er door Wakker Emmen een concept 
bestuursprogramma te worden geschreven waarna de genoemde vijf partijen 
(Wakker Emmen, PvdA, CDA, D66 en CU) door de formateur worden uitgenodigd 
om te komen tot een drie partijen coalitie. Die coalitie dient te bestaan uit Wakker 
Emmen + PvdA of CDA + D66 of CU. 

 
12. De informateur acht het van belang dat de vijf voornoemde partijen aan de 

formateur duidelijkheid verschaffen over een aantal belangrijke thema’s en 
financiële keuzes. Dit is een belangrijke stap om te komen tot een bestuursakkoord 
dat een reële kans van slagen heeft en waarbij partijen tot overeenstemming gaan 
komen. De formateur wordt geadviseerd om daartoe gesprekken te voeren aan de 
hand van een aantal inhoudelijke thema’s, welke ook nadrukkelijk naar voren zijn 
gekomen in de gesprekken  met de genoemde partijen voor een drie partijen 
coalitie. Deze gesprekken dienen plaats te vinden alvorens Wakker Emmen start 
met het schrijven van een concept-bestuursakkoord.  
 

13. Op basis van de bevindingen van de formateur kan Wakker Emmen dan het 
initiatief nemen tot het schrijven van een concept-bestuursakkoord. Dit kan 
vervolgens de basis zijn voor het verdere proces. 
 

14. Het verdient de voorkeur om een nieuw bestuursakkoord op hoofdlijnen te vormen 
en daarbinnen de belangrijkere en zwaardere dossiers nauwkeurig en gedetailleerd 
te formuleren.  
 

15. Belangrijke thema’s waar verdiepende gesprekken over nodig zullen zijn tussen de 
vijf genoemde partijen zijn: de drie decentralisaties, windmolens, 
Centrumvernieuwing Emmen / Atalanta, financiën, gemeentelijke organisatie en 
het uitvoeringsprogramma GVVP. 

 
 
 
 
 


