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Onderwerp

Onderzoek Vlaardingen
Geachte Statenleden,

ln opdracht van de burgemeester van Vlaardingen is een extern adviseur gevraagd - om na het
ontstaan van de nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad sinds 15 november 2018 - onderzoek
te doen naar de bestuurskracht en de besluitvorming door de gemeenteraad.
De provincie ondersteunde de gemeente door het onderzoek te financieren en mogelijk te maken.
Ter kennisname ontvangt u bijgaand het door Andersson Advies opgestelde rapport "Meer
bestuurskracht nodig voor Vlaardingen". Uit het onderzoek blijkt dat het werken met een
Raadsprogramma, gebaseerd op een minderheidscollege, niet de noodzakelijke politieke
daadkracht en stabiliteit voor het besturen van de stad Vlaardingen oplevert.
De gemeente is nu aan zet om aan de slag te gaan met de aanbevelingen.
Op'14 februari a.s. volgt een openbaar debat over het rapport in de gemeenteraad.
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein
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AANLEIDING
Op 15 november 2018 is de gemeenteraad van Vl aardingen bijeen in een buitengewone
raadsvergadering.
Sinds de verkiezingen van maart 2018 werken al l e pol itieke fractiesin de nieuw gekozen
gemeenteraad samen aan een Raadsprogramma.
Vijf partijen

– Ons.Vl aardingen, SP, GL, CDA en VVD – vormen samen met de burgemeester het

Col l ege van B&W dat verantwoordel ijk is voor de uitvoering van het Raadsprogramma.
Het Col l ege is geformeerd door Frans Hoogendijk van Ons.Vl aardingen, met toen zes zetel s, de
grootste pol itieke fractie en Arnout Hoekstra van de SP met vier zetel s in de Raad.
Het werken met een Raadsprogramma is nieuw voor Vl aardingen: al l e fracties hebben de
totstandkoming gesteund en er een bijdrage aan gel everd.
De inhoud van het Raadsprogramma is niet unaniem door de Raad vastgestel d.
Donderdagavond 15 november 2018 dient de SP een motie waarin de gemeenteraad wordt
opgeroepen meer bestuursverantwoordel ijkheid te nemen en knopen door te hakken over bel angrijke
actuel e pol itieke onderwerpen.
Over de tekst van de motie vindt tijdens enkel e schorsingen intensief pol itiek beraad pl aats.
Het achterl iggende motief van de SP is om met de motie ten principal e de nieuwe werkwijze van de
gemeenteraad met een Raadsprogramma aan de orde stel l en.
Wethouder Arnout Hoekstra van de SP verbindt zijn l ot hieraan.
De motie wordt met 8 tegen 25 stemmen verworpen. Hierop dient Hoekstra de vol gende ochtend zijn
ontsl ag in. Eén van de formateurs van het Col l ege en tevens meest ervaren wethouder beëindigt
hiermee zijn pol itieke l oopbaan in Vl aardingen.
Het aftreden van de SP wethouder gaat niet over het gebrek aan vertrouwen in zijn bestuurl ijke
kwal iteiten. Het richt zich op een verschil van inzicht over het bestuursmodel : werken met een
Raadsprogramma of Coal itieakkoord.
Pol itieke tegenstanders van hem wijzen overigens ook op een ander motief: zijn kandidatuur voor het
l ijsttrekkerschap van de SP bij de aanstaande Europese verkiezingen.
De vol gende dag – op vrijdag 16 november 2018

– roept de burgemeester de fractievoorzitters bijeen.

Onderwerp van gesprek is hoe de gemeenteraad verder wil met het besturen van de stad.
Het merendeel van de partijen wil doorgaan met het Raadsprogramma. Voor het werken daarmee is
het niet noodzakel ijk dat het Col l ege een meerderheid heeft in de Raad.
De vier overgebl even wethouders hebben de portefeuil l e van de afgetreden wethouder onderl ing
verdeel d en gaan met steun van de Raad uitvoering geven aan het Raadsprogramma.
Bij de voorjaarsnota wil de Raad de werkwijze met het Raadsprogramma eval ueren.
De burgemeester stel t in de bespreking op vrijdagavond 16 november met de fractievoorzitters aan de
orde dat zij zich zorgen maakt over de bestuurskracht van de gemeenteraad.
Zij wil een onderzoek naar de werkbaarheid van het principe om met wissel ende meerderheden in de
Raad tot besl uitvorming te komen. Zij noemt drie namen van kandidaten die zij hiervoor heeft gepol st.
De fractievoorzitters vinden een onderzoek naar de bestuurskracht thans prematuur, zij zul l en er
desgevraagd wel hun medewerking aan verl enen.
Er is nog gedoe over de door de burgemeester gebruikte terminol ogie van informateur.
De afspraak l uidt: het wordt een extern adviseur.
Hans Andersson wordt
is

– nadat de Commissaris van de Koning hem heeft benaderd of hij beschikbaar
– door de burgemeester gebel d met het verzoek om het onderzoek op te pakken.

Maandagochtend 26 november heeft hij samen met zijn col l ega Bianca Breumel hofeen
kennismakingsgesprek met de driehoek: burgemeester Annemiek Jetten, griffier Wil l van der Vl ies en
gemeentesecretaris Anneke Knol .
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Er worden afspraken gemaakt over de werkwijze en voorwaarden voor het onderzoek.
Vol l edige inzet en openheid in de vertrouwel ijke vraaggesprekken met al l e betrokken pol itieke fracties
in de Raad, het Col l ege van B&W, de griffier, gemeentesecretaris en het ambtel ijk management zijn
noodzakel ijk voor het onderzoek al s extern adviseur.
Tijdens de uitvoering van het onderzoek zal worden getoetst of aan de vereiste inzet en openheid
door al l e pol itieke fractiesen overige betrokkenen wordt vol daan.
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INFORMATIEVERZAMELING
Op 26 november geeft de driehoek ons een toel ichting over de aanl eiding en de ontstane situatie na
het vertrek van de SP-wethouder uit het Col l ege.
Er worden afspraken gemaakt over de ondersteuning door de griffie, over de agendamogel ijkheden,
over de pl anning van de vraaggesprekken, over de vereiste digital e en schriftel ijke documenten,over
het aanl everen van rel evante feiten en cijfers over het functioneren van de Raad.
Opdrachtgever van het onderzoek is de burgemeester, de provincie is bereid de financiering van het
onderzoek voor haar rekening te nemen.
Vanaf het eerste gesprek op 26 november starten meteen in die week de interviews. De griffie,
Meeske van Hal teren, hel pt met het maken van de afspraken.
De gesprekken vinden pl aats in vol gorde van beschikbaarheid van de gesprekspartners: met al l e
fracties, de burgemeester, griffier, gemeentesecretaris, de wethouders en de afgetreden wethouder.
Het ambtel ijk management wordt in twee groepen geïnterviewd.
Naast de raadsl eden, B&W, ambtel ijke organisatie, worden er gesprekken gepl and met een aantal
functionarissen van buiten de gemeente. Dat zijn de teamchef van de pol itie, de directeur van de
Veil igheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Commissaris van de Koning.
Deze gesprekken vinden pl aats in de drie weken van 26 november tot 22 december 2018 en worden
vervol gd in de tweede week van januari 2019. Begin februari worden de l aatste gesprekken gevoerd.
De gesprekken met de fracties zijn steeds met de compl ete fractie, een enkel e keer moet een l id van
de fractie verstek l aten gaan, dit is echter een hoge uitzondering.
De gesprekken nemen ca. 1,5 tot 2 uur in besl ag, soms is er sprake van een uitl oop of wordt, omdat
de tijd te krap is, nog een aanvul l ende tweede afspraak gepl and.
Vooraf wordt bij el k gesprek duidel ijk gemaakt dat de informatie-uitwissel ing vertrouwel ijk is en dat in
de rapportage géén informatie wordt verstrekt die terug te voeren is op de bron van één van de
gesprekspartners.
Deze schriftel ijke rapportage is gebaseerd op de

‘overall’ uit al l e gesprekken verkregen informatie en

de daarop door Andersson Advies gebaseerde anal yse, concl usie en aanbevel ingen.
Op 29 november en 19 december 2018 worden de openbare raadsvergaderingen al s toehoorder
bijgewoond. Zo onopval l end mogel ijk, ergensachteraf op een pl ekje op de publ ieke tribune.
In beide geval l en zijn de l eden van de Raad snel op de hoogte zijn dat zij in het kader van het
onderzoek worden gevol gd. Vol gens sommigen l eidt het ertoe dat deze raadsvergaderingen atypisch
verl open. Dat wil zeggen veel ordentel ijker en soepel erdan anders. Dit is dan

‘bias’ in het onderzoek.

Voor deze waarnemingen wordt er rekening mee gehouden dat het niet een objectief en zuiver beel d
opl evert van het huidige functioneren van de gemeenteraad.
Voor de Kerst ontvangt de Raad een voortgangsbericht over het onderzoek: een groot deel van de
informatieverzamel ing is inmiddel s uitgevoerd. De medewerking aan het onderzoek is coöperatief, de
gesprekken zijn openhartig en informatief.
De rapportage over het onderzoek wordt voorl opig gepl and voor de derde week van januari 2019.
Vanaf 10 januari 2019 gaat het onderzoek verder en worden de interviews hervat. Tevens wordt
burgemeester Lenferink geraadpl eegd over de ervaringen en de condities in de gemeente Leiden over
het werken met een Raadsprogramma.
Inmiddel s is Andersson Advies vol op bezig met de anal yse van al het onderzoeksmateriaal , iseen
begin gemaakt met het opstel l en van de rapportage en wordt nagedacht over de concl usie en
aanbevel ingen.
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Met de burgemeester al s opdrachtgever wordt 20 december jl . procedureel de pl anning en de
voortgang van het onderzoek besproken. Medio januari en op 4 februari wordt met de driehoek nader
over de opzet en datum van de rapportage gesproken.
Andersson Advies verzoekt om een besl oten raadsvergadering voor de mondel inge rapportage met
aansl uitend de vol gende dag het uitbrengen van het schriftel ijke rapportage aan het presidium.
Vanaf dat moment is de rapportage openbaar.
Na ampel overl eg – mede vanwege een afstemming met het gepl ande bezoek van de Commissaris
van de Koning aan Vl aardingen – worden 7 en 8 februari 2019 de rapportagedata.

6

Andersson Advies

GRONDSLAGEN ONDERZOEK
Er is Andersson Advies gevraagd om

– na het ontstaan van de nieuwe verhoudingen in de
– onderzoek te doen naar de bestuurskracht.

gemeenteraad sinds 15 november 2018

In Nederl andse gemeenten wordt sinds het jaar 2000 veel onderzoek uitgevoerd naar de
bestuurskracht. Dit gebeurt door visitatiecommissies, gemeenten organiseren deze onderzoeken ook
in de vorm van zel feval uaties of schakel en externe adviseurs in.
Bestuurskrachtonderzoeken richten zich op soms heel verschil l ende gemeentel ijke niveaus:
strategisch, tactisch of operationeel .
Of er wordt gekeken naar de verschil l ende rol l en diegemeenten spel en: naar de burger al s kl ant,
partner, inwoner van de gemeente of wijkbewoner, bel astingbetal er of kiezer.
Er bestaan uitgebreide bestuurskrachtmonitors, die zijn soms nogal technocratisch van aard. Ze gaan
weinig of niet over de pol itieke processen of pol itieke cul tuur in de gemeenteraad.
In de bestuurskundige l iteratuur worden verschil l ende soorten definities van bestuurskracht
gehanteerd. Daarin ziet men bestuurskracht bijvoorbeel d al s: de mate waarin een gemeente nieuwe
maatschappel ijk taken aan kan en het organiserend vermogen in rel atie tot de bestuurskosten.
Dit biedt geen perspectief voor de in Vl aardingen gevraagde anal yse. Dat komt omdat de ene definitie
uitgaat van het pol itieke bestuur al s spil voor het opl ossen van maatschappel ijke probl emen en de
andere bestuurskracht veel breder opvat en ziet al s het vermogen van de hel e l okal e samenl eving om
publ ieke vraagstukken op te l ossen.
In dit onderzoek kiezen wij voor de opvatting van prof Arthur

Ringeling: ‘in het versterken van de

democratie l igt de echte vraag naar de bestuurskracht en de daarvoor benodigde pol itieke

besluitvorming’ (“Denken aan bestuurskracht”, tijdschrift voor Bestuurskunde, 2007/2 pp.15 -23)
Vertaal d naar het onderzoek in Vl aardingen l eidt dit tot de vol gende drie vragen:

-

Levert de pol itieke besl uitvorming - waarbij er in de gemeenteraad met een Raadsprogramma
wordt gewerkt met wissel ende meerderheden – vol doende bestuurskracht op?

-

Aan wel ke condities moet de pol itieke cul tuur in de gemeenteraad vol doen om dit model van
wissel ende meerderheden en het Raadsprogramma succesvol bestuurl ijkebesl uiten te l aten
opl everen?

-

Is er tussen de gemeenteraad en het Col l ege van B&W – gebaseerd op een minderheid van
13 zetel s – vol doende onderl ing vertrouwen om maatschappel ijk effectief te kunnen besturen?
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BEVINDINGEN
Vl aardingen heeft een pol itieke cul tuurdie gel ijkenis vertoont met die van Rotterdam.
Een rode stad met in het verl eden een dominantie van de Partij van de Arbeid, die tot in 2006
voortduurt. De PvdA heeft in dat jaar in Vl aardingen nog 12 zetel s in de Raad en twee wethouders in
het Col l ege van B&W.
In oktober 1994 spl itst Vl aardingen Voorwaarts 2000 zich af van de PvdA. In 2002 wordt VV2000 het
vehicl e voor Leefbaar Vl aardingen en doet deze partij het heel goed bij de kiezers. De partij heeft
geen ideol ogische band met Leefbaar Rotterdam en zet zich wel scherp af tegen de PvdA. Het l eidt er
toe, dat niet zozeer inhoudel ijke partijpol itieke opvattingen en verschil l ende omgangsvormen bepal en,
maar vooral persoonl ijke tegenstel l ingen en somsoud zeer.
Een tweede kenmerk is de afspl itsingen die l eiden tot pol itieke versnippering:er zijn nu in de
Vl aardingse gemeenteraad 13 fracties die tezamen beschikken over de 35 raadszetel s. De jongste
afspl itsing vol trekt zich meteen al in het eerste jaar van deze nieuwe raadsperiode. ONS.Vl aardingen
de grote overwinnaar van de verkiezingen in maart 2018, is nog nauwel ijks ingespeel d op de nieuwe
positie in de Raad of er is al sprake van een afspl itsing door de fractie Boers. Hoe verkl aarbaar
misschien ook voor de ingewijden in de inner circl e van ONS.Vl aardingen, voor de burgers in
Vl aardingen draagt dit niet bij aan het vertrouwen in hun gekozen vertegenwoordigers.
Burgers houden niet van ruzie. Onderzoek l aat zien dat pol itieke crises en onderl ing geruzie de
tevredenheid met het gemeentebestuur negatief beïnvl oeden en het gezag van de pol itiek
verminderen (Boogers, M.

‘Hoe beoordelen inwoners hun gemeentebestuur en waar hangt dat

oordeel van af?’ in Bestuurswetenschappen, 67 (4), pp 19-39, 2013).
In 2010 l eidt de verkiezingsuitsl ag tot een breed samengestel d Col l ege met l andel ijke en l okal e
partijen: PvdA-Leefbaar Vl aardingen-VVD-CDA-GL-Stadsbel angen.
Het is vooral een gedwongen huwel ijk tussen de PvdA onder l eiding van Hans Versl uijs en Leefbaar
Vl aardingen met Leo ten Have. In 2011 wordt een motie van wantrouwen tegen Leo ten Have
ingediend, de PvdA wil niet door met hem. Hij stapt echter niet op. Er vol trekken zich al l erl ei pol itieke
schermutsel ingen waarin, naast de hoofdrol spel ers van de PvdA en VV2000/Leefbaar Vl aardingen,
ook personen uit de toenmal ige VVD en TrotsopNL een rol spel en. Het in 2010 gevormde Col l ege
val t. Dit l eidt tot persoonl ijke rancunesdie tot op de dag van vandaag doorwerken in een aantal
onderl inge verhoudingen in de Vl aardingse pol itiek.
Een verharde pol itieke sfeer met het kenmerk van een tegencul tuur is bepal end voor de
gemeenteraad van Vl aardingen. Bestaat die pol itieke cul tuur eigenl ijk al wel veel l anger, nu vestigt die
zich definitief in een dieperl iggend wantrouwen en rauwe omgangsvormen niet zozeer gestoel d op
pol itiek inhoudel ijke verschil l en van mening, maarveel eer op het pol itieke spel om de persoonl ijke
macht(sposities).
In 2014 wordt er een nieuw Col l ege gevormd bestaande uit SP-PvdA-CDA-D66-CU/SGP.
In dit jaar is de SP met 13,7 % van de stemmen de grootste partij in Vl aardingen geworden. Deze
coal itie heeft in de gemeenteraad een meerderheid van 18 ten opzichte van 17 zetel s voor de
oppositie. GL is er niet meer bij.VV200/Leefbaar Vl aardingen behaal t ook 5 zetel s (met 80 stemmen
minder dan de SP). Ivana Somers trekt de kar van de oppositie.
De pol itieke verhoudingen in de Raad worden in deze periode bepaal d door de tegenstel l ingen tussen
de coal itie en de oppositie. De coal itiepartijen spreken van een goed team in het Col l ege van B&W en
zijn content met de bestuurskracht die er in deze periode in Vl aardingen tot uiting komt. De sociaal
economische crisis en de daaruit voorvl oeiende bezuinigingen, al smede de aanpak van de
taakverzwarende decentral isatie van het rijk naar de gemeenten in het social e domein zijn daarvan
voorbeel den. Het Col l ege van B&Wstaat al s dagel ijks bestuur aan het roer in de gemeente, de
gemeenteraad is pol itiek bestuurl ijk taakstel l end en vervul t de bel angrijke control e-en
rekenkamerfunctie.
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De spraakmakende tegenstanders van de coal itie, kl agen erover dat zij in deze raadsperiode al s
oppositiepartijen geen gehoor vinden in de besl uitvorming over de pol itiek bestuurl ijk bel angrijkste
dossiers.
Dit is al begonnen met de wijze waarop dit Col l ege isgevormd en doet zich voor gedurende de gehel e
raadsperiode. De kl acht van de oppositie is: niet serieus genomen worden, te weinig pogingen tot
samenwerking tussen coal itie en oppositie en dieperl iggend veel persoonl ijke spanningen door
gebeurtenissen uit het verl eden.
Op zijn scherpst gezegd: ‘de el ite van de gevestigde partijen in de coal itie bepaal t al l es en wij al s
oppositie partijen hebben niets in te brengen. Er wordt niet naar ons gel uisterd’.
Dit komt de in 2014 voor het eerst met 3 zetel s in de gemeenteraad gekozen partij ONS.Vl aardingen
eigenl ijk wel goed uit. Al s actiepartij gedragen zij zich in de Raad al s l uis in de pel s en soms rabiaat:
positioneren zich het l iefst al s anti-establ ishment partij om daarmee bij hun achterban te scoren. Al s
gekozen vol ksvertegenwoordigers bestuurl ijke verantwoordel ijkheid wil l endragen is er soms niet bij.
Het duidel ijkst uit zich dit in hun opstel l ing bij de sel ectie van de nieuwe burgemeester. Men doet niet
mee in de vertrouwenscommissie om kandidaten uit te kiezen. Wel gaan l eden van de fractie op
bezoek bij de vorige gemeente van de burgemeester om daar waar mogel ijk kritiek op haar
functioneren op te tekenen. Over eerl ijke kansen en open verhoudingen gesproken. Het tekent het

‘tegenpartij’ karakter van ONS.Vl aardingen.
Met deze tegenstel l ingen, veel persoonl ijkwantrouwen al s voedingsbodem en met vooral goede
bedoel ingen op betere tijden wordt er eind november 2017 op instigatie van de toenmal ig griffier
Etienne Hesen in

’s-Gravenzande een raadsdag gehouden. Ter refl ectie op de raadsperiode 2014-

2018. Het doel is om een testament op te stel l en al soverdracht en advies voor de nieuwe
gemeenteraad die aantreedt na de verkiezingen in maart 2018.
De bel angrijkste uitkomst: maak een Raadsakkoord in pl aats van een Coal itieakkoord. Formul eer
daarin een breed gedragen visie voor de komende vier jaar. En communiceer hierover tijdens het
proces van de formatie open met al l e partijen.
ONS.Vl aardingen behaal t in maart 2018 een kl inkende verkiezingsoverwinning: met 6 zetel s in de
Raad gekozen, een verdubbel ing ten opzichte van de uitsl ag in 2014. Voor de verkiezingscampagne
van de partij zijn al l e moderne marketing middel en vanstal gehaal d. Er zijn daarbij
van de andere partijen en ook de burgemeester

– naar de mening
– soms grenzen overschreden. Bij het pl akken en

ophangen van de verkiezingsaffiches moet er worden ingegrepen. Ook worden vraagtekens gezet bij
de financiering van de campagne van ONS.Vl aardingen. Wel ke ondernemers met wel ke bel angen in
de stad hebben aan de financiering bijgedragen?
Het onderzoek hiernaar door Integis (mei 2018) brengt niets onoorbaars aan het l icht. Toch bl ijft bij
een aantal partijen

in de Raad het onbevredigende gevoel hangen dat in zo’n kwestie meer openheid

moet worden gegeven. Aan de door het ministerie van BZK aangekondigde regel geving is dringend
behoefte. Voor de financiering en openbaarheid van gel dstromen gel den voor l andel ijke pol itieke
partijen strikte regel s. Dus is het van bel ang al s die er ook komen voor de l okal e pol itiek.Burgers
moeten er op kunnen vertrouwen dat hun vol ksvertegenwoordigers in de gemeenteraad hun stem
zonder l ast of ruggespraak uitbrengen.
Voorafgaand aan de verkiezingen in maart 2018 spreken de l ijsttrekkers van al l e pol itieke partijen in
gezamenl ijk onderl ing overl eg af dat de grootste partij, zoal s gebruikel ijk, mag gaan formeren. Ook
maakt Ons.Vl aardingen vooraf al meteen duidel ijk met een Raadsprogramma te wil l en gaan werken.
Een aantal raadsfracties vindt de pol itieke invl oed van de griffier Etienne Hesen hierbij veel te groot.
Ons.Vl aardingen is na de verkiezingsuitsl ag in de l ead en vraagt Bert Bl ase om de rol van verkenner
op zich te wil l en nemen. Bl asekent Vl aardingen, heeft al s interim-burgemeester twee jaar een actieve
bijdrage gel everd aan de stad en naar de Raad. Bovendien is hij de voortrekker van de beweging
Code Oranje: geen pol itieke partijen, maar particul ier burgerzeggenschap heeft in zijn ogen de
toekomst.
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Bl ase brengt op 2 april 2018 op basis van zijn verkenningen het advies uit aan de 12 l ijstrekkers van
de pol itieke partijen in de gemeenteraad:

-

een stabiel col l egeis het meest gebaat bij een brede en evenwichtige coal itie
stel Frans Hoogendijk van ONS.Vl aardingen en Arnout Hoekstra van de SP aan al s informateurs
een Raadsakkoord met al s bel angrijke voorwaarde dat geïnvesteerd wordt in onderl ing
vertrouwen, omgangsvormen, aandacht voor integriteit en afspraken over financiering pol itieke
partijen. Betrek de bevol king bij de totstandkoming ervan

-

geef prioriteit aan de afronding van het voorl iggende integriteitsonderzoek en aan de
integriteitsscans.

De SP wil eigenl ijk niet met ONS.Vl aardingen in een col l egepol itieke verantwoordel ijkheid nemen.
De twee grootste pol itieke vijanden zijn

– gezien de verkiezingsuitsl ag – tot el kaar veroordeel d.

De SP gaat overstag onder twee voorwaarden:

-

géén partij brengt de positie van de burgemeester in het geding
ONS.Vl aardingen krijgt niet twee wethouders

Beide informateurs vragen al l e fracties naar hun favoriete coal itie. Er dienen zich meerdere
combinaties en wethouders kandidaten aan. Leefbaar Vl aardingen, AOV en Stadsbel angen wil l en
samen 1 wethouder l everen. D66 wil niet met ONS.Vl aardingen in een col l ege samenwerken.
Resul taat: er komt geen coal itie met een programma, er komt een rompcoal itie met 5 partijen die
wethouders l everen. De Raad gaat weer naar ’s-Gravenzande om het Raadsprogramma samen te
stel l en.
Voor de teambuil ding van de nieuwe Raad is het goed, er heerst een goede sfeer gedurende de twee
dagen, het Raadsakkoord dat uit de bus komt is in feite een aangekl ede agenda. De huidige
probl emen en opgaven in de stad worden aangekondigd, zijn echter niet nader uitgewerkt en er zijn
geen keuzes gemaakt over de pol itiek inhoudel ijke koers voor de toekomst van Vl aardingen.
Ook de financiël e vertal ing en de consequenties daarvan moet nog hel emaal pl aatsvinden.
Met de keuze voor een Raadsprogramma l iggen er kansen voor betrokkenheid van al l e fracties bij de
besl uitvorming en het besturen van de gemeente.

Het stelt echter hoge eisen aan de wil en bereidheid van allen om zo’n programma waar te maken.
De start van de nieuwe raadsperiode is il l ustratief voor de huidige pol itieke cul tuur van de
gemeenteraad. Er is de afspraak om coöperatief met een Raadsprogramma en het nieuwe Col l ege
van start te gaan.
Direct ontstaan merkwaardige pol itieke bewegingen die in feite een bom l eggen onder de bedoel ingen
van coherentie in het werken met een Raadsprogramma.
In de raadsvergadering waarin het Raadsprogramma zal worden vastgestel d bl ijkt dat enkel e fracties
toch een ander standpunt innemen en tegen stemmen.
Na een maand werken met het Raadsprogramma en het nieuwe Col l ege wordt een motie van
wantrouwen tegen de wethouder van Financiën Arnout Hoekstra voorbereid door Ron Boers van
ONS.Vl aardingen. Het pol itieke spel is vol l edig op de wagen. De Raad zou niet vol doende zijn
geïnformeerd zijn over de meicircul aire van het ministerie van Binnenl andse Zaken en
Koninkrijksrel aties, al dus de uiteindel ijk niet ingediende motie. Het past in het gedrag van
ONS.Vl aardingen in de vorige raadsperiode, echter niet in de nieuwe verhoudingen nu de partij mede
verantwoordel ijk is voor het Raadsakkoord en het nieuwe Col l ege.
Duidt het op een voortzetting van het anti-gedrag in de vorige periode of komt het voort uit frustratie
dat de potentiël e tweede wethouderszetel niet is door gegaan? De gewenste stabil iteit die hoort bij
een Raadsakkoord is hierdoor nog ver te zoeken.
De - l angdurige – begrotingsbehandel ing, na de zomer, l evert een verwarrend beel d op. D66 dient een
amendement in om het werken met het Raadsprogramma te versterken. Een aantal andere partijen
stemt

– onverwacht – tegen de begroting.

De apotheose is de raadsvergadering van 15 november. De motie van de SP die avond l eidt tot het
aftreden van de wethouder van Financiën Arnout Hoekstra en het vertrek van de SP uit het Col l ege.
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Er is voorafgaand aan de motie al om onduidel ijkheid: wat betekent dit pol itiek? Kan dit niet anders, dit
is toch niet bedoel ing? Wie het weet mag het zeggen? Na de uitsl ag worden er concl usies getrokken.
De tegenstanders van de SP en Hoekstra verkl aren zijn aftreden uit een achterl iggend motief. Bij de
aanstaande Europese verkiezingen wordt hij l ijsttrekker voor de SP.
Het is tekenend voor de omgangsvormen en de cul tuur van de gemeenteraad van Vl aardingen.
Iedereen denkt het gel ijk aan zijn kant te hebben. Er heerst geen cul tuur van el kaar iets gunnen,
veel eer is er sprake van persoonl ijk wantrouwen. Pol itiek bedrijven gaat al tijd gepaard met strijd en
confl ict. Al s die strijd zich ook vol trekt l angs persoonl ijke vetes en aanl eiding is voor (veel ) onderl ing
wantrouwen dan l eidt dit tot afbreuk van de bestuurskracht. Niet de inhoud en de kwal iteit van de
bestuurl ijke besl uitvorming staan dan voorop, maar de onderl iggende persoonl ijke motieven en
tegenstel l ingen zijn drijfveer of mede l eidraad voor de pol itieke keuzes. In de gewone media en op
social media worden dit soort tegenstel l ingen uitvergroot. Dit komt het gezag enhet vertrouwen in de
door de Vl aardingse bevol king gekozen vol ksvertegenwoordigers niet ten goede. Sterker het pol itieke
gezag van de Raad naar de bevol king wordt erdoor ondermijnd.
Al s de rook is opgetrokken besl uiten de overige zittende partijen in het Col l ege hun positie vast te
houden. Vanwege de afspl itsing van de fractie Boers is ONS.Vl aardingen gedecimeerd tot 4 zetel s.
Dus ontstaat er een minderheidscol l ege van 13 zetel s. Dat past vol gens de voorstanders van het
model prima bij de fil osofie van het Raadsprogramma. Direct na het aftreden van wethouder Hoekstra
wordt zijn portefeuil l e herverdeel d onder deoverige wethouders. Opportunistisch geredeneerd is er
adequaat gehandel d. De gemeenteraad van Vl aardingen kan voort.
De burgemeester l egt zich echter niet zomaar neer bij deze gebeurtenissen. Sinds haar komst in
in 2017 heeft ze te maken met de compl exe pol itieke en soms verharde verhoudingen in de Raad.
Het is een goed resul taat dat in het Col l ege van B&Wde portefeuil l e van Arnout Hoekstra redel ijkvl ot
kan worden verdeel d onder de overige vier wethouders.
Wat betekent dit echter voor het functioneren van de gemeenteraad in de komende tijd?
Gaat het l ukken om op basis van de afspraken ten aanzien van het Raadsprogramma vol doende
bestuurl ijke besl uitvorming voor el kaar te krijgen? Is de Raad al s col l ectief werkel ijk in staat de pol itiek
zwaarste dossiers aan te kunnen? Is het minderheidscol l ege een sterke troef om te bewijzen dat het
Raadsprogramma in Vl aardingen ook een goed bestuursmodel voor de gemeenteraad is?
Of is het een schijngestal te en moet op de kortst mogel ijke termijn nagedacht worden over een col l ege
gebaseerd op een pol itieke meerderheid in de Raad, zodat gegarandeerd is dat er vol doende
bestuurskracht zal worden ontwikkel d?
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ANALYSE
Vraag 1.
Levert de politieke besluitvorming voldoende bestuurskracht op, waarbij met een Raadsprogramma
wordt gewerkt met wisselende meerderheden?
Uit de vraaggesprekken met de fracties bl ijkt het vol gende:

-

Een meerderheid van de Raad is van mening, dat een definitief oordeel over de vraag of het
werken met het Raadsprogramma vol doende besl uitvaardigheid opl evert bij de voorjaarsnota
moet worden behandel d

-

Fracties constateren dat het Raadsprogramma eigenl ijk niet meer is dan een agenda en een
pl anning: de meeste inhoudel ijke dossiers moeten nog worden voorbereid en ter besl uitvorming in
de Raad worden gebracht .Of het werken met wissel ende meerderheden daarbij vol doende
besl uitvaardigheid opl evert, zal moeten bl ijken

-

Veel fracties geven aan dat ze tot nu toe het werken met het Raadsprogramma vertragend vinden,
dat er dubbel s zitten in de behandel ing van de agenda-onderwerpen in de raadskamers en dat het
voor de ambtel ijke organisatie l ang niet al tijdduidel ijk is wie de regie en sturing heeft bij de
behandel ing van de dossiers

-

Enkel e fracties zijn ronduit negatief over het werken met het Raadsprogramma: het col l ectief van
de Raad kan niet zel f effectief besturen. De Raad hoort kaders te stel l en, besl uiten te nemen en
control e uit te oefenen. De verschil l ende rol l en moet je niet door el kaar l aten l open.

Enkel e kwantitatieve gegevens over het gebruik van de verschil l ende raadsinstrumenten.
De gegevens zijn verzamel d door de griffie van Vl aardingen en behel zen de periode 01-04-2018 tot
31-12-2018, hebben betrekking op 9 maanden onder het regime van de huidige Raad.

Overzicht van alle raadsbesluiten
Totale aan tallen
Al l e moties

42

Motie (gerel ateerd aan agendapunt)

28

Moties buiten de orde

14

Amendementen

70

Agendaverzoeken

4

Schriftel ijke vragen (art. 155Gw)

88

Raadsmemo’s

gepubliceerd

97

Raadsbesl uiten genomen (voorstel +besl uit)

70

*Raadsbesluiten zijn alle besluiten genomen minus benoemingen/aanstellingen e.d.
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Gebruik raadsin strumen ten
Uit de beschrijvende statistiek in deze raadsperiode val t het vol gende op:

-

het veel vul dig gebruik van amendementen.

Bij het inzoomen op het gebruik van amendementen bl ijkt dat:

-

tijdens de behandel ing van de meerjarenbegroting 22 amendementen zijn ingediend
bij het vaststel l en van het actiepl an mobil iteit 8 amendementen zijningediend.

Bij nadere anal yse van de amendementen bl ijkt dat het niet al l een gaat omeen tekstuel e verandering
in de meerjarenbegroting, zel fs niet al l een om het reserveren van een bedrag, maar om een vol l edig
nieuw initiatief.
Het gebruik van het amendement op deze manier komt bij de behandel ing van een vast te stel l en
bel eidsdocument in de Raad veel vul dig voor.
Ook moties worden vaak voor nieuwe initiatieven gebruikt.
Omdat de meerjarenbegroting in principe al l esomvattend is en gaat over al l e programm a’s

van de

gemeente, wordt de begroting al s excuus gebruikt om moties in te dienen die direct in de vergadering
kunnen worden behandel d.
Eigenl ijk zijn dus veel moties buiten de orde, die zouden kunnen worden ingediend tijdens el ke andere
vergadering. Het gevol g is dat er soms op de avond van de begrotingsbehandel ing veel moties zijn
bl ijven l iggen en pas l ater in behandel ing zijn genomen.

Schriftelijke vragen
Totaal schriftel ijke vragen

88

Schriftel ijke vragen zonder gevol g

75

Schriftel ijke vragen gel eid tot initiatiefvoorstel

1

Schriftel ijke vragen gel eid tot agendaverzoek

1

Schriftel ijke vragen gel eid tot moties

6

Schriftel ijke vragen gel eid tot amendement

5

Uit bovenstaand overzicht wordt duidel ijk dat er, na beantwoording van schriftel ijke vragen, door de
Raad niet vaak een vervol g aan het agenderen van een onderwerp wordt gegeven.
Al s er wel een vervol g aan wordt gegeven, is dit in de vorm van moties of amendementen.
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Raadsmemo’s
Totaal Raadsmemo’s

97

Raadsmemo's zondergevol g

85

Raadsmemo gel eid tot initiatief voorstel

1

Raadsmemo's gel eid tot agendaverzoeken

1

Raadsmemo's gel eid tot moties

0

Raadsmemo's gel eid tot amendementen

1

Raadsmemo's gel eid tot schriftel ijke vragen

9

Ook gepubl iceerde raadsmemo’s

krijgen weinig vervolg. Sl echts in enkel e geval l enl eidt een

raadsmemo tot een schriftel ijke vraag met een vervol g in de vorm van een agendaverzoek of
initiatiefvoorstel .
Op basis van deze cijfers zou je zeggen dat het Col l ege voornamel ijkbestuurt via het toezenden van

raadsmemo’s, die vervolgens zelden door de

Raad worden geagendeerd. Dat gebeurt namel ijk al l een

al s een raadsl id daarom verzoekt. Uit deze cijfers zou je kunnen afl eiden dat de Raad voornamel ijk
bestuurl ijk richting geeft door het stel l en van schriftel ijke vragen, waarvan er sl echts1% l eidt tot
verdere agendering van dat onderwerp.
Deze cijfers mogen echter sl echts al s indicatief gezien worden, ze gaan over de eerste periode van
werken met het Raadsprogramma door de nieuwe Raad.

Zware dossiers
Voor de gemeenteraad komen er een aantal zware inhoudel ijke dossiers aan:

-

het integraal huisvestingspl an
de reconstructie van de Marathonweg
de reconstructie van de binnenstad
het onderhoudsprogramma en de verduurzaming van de onderwijsgebouwen
de uitvoering van het mobil iteitspl an.

Het totaal bedrag dat met de uitvoering van deze pl annen gemoeid is wordt op minimaal

€ 100 ml n

geraamd. Daar is tot nu toe in de begroting géén rekening mee gehouden.
Door meerdere fracties wordt er openl ijk aan getwijfel d of het opstel l en van de pl annen voor deze
dossiers én de financiël e consequenties adequaat door de Raad
Raadsprogramma

– werkend met een
– kunnen worden aangepakt. Eigenl ijk is de concl usie dit gaat niet, de hiervoor

noodzakel ijke bestuurskracht ontbreekt in de huidige werkwijze met het Raadsprogramma.
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Gevol g: het gaat l ang duren voordat er iets van de grond komt, er komen (hal fbakken) compromissen
uit of dossiers worden vooruit geschoven.

Een casus dossier als voorbeeld
Hierna vol gt een beknopte schets van de wijze waarop dit dossier tot op heden door de Raad en het
Col l ege zijn behandel d.

Startnotitie huisvesting arbeidsmigranten
Algemeen
Als over dit onderwerp gesproken wordt, wordt vaak de term MOE-landers i.p.v.
arbeidsmigranten gebruikt.
Bijeenkomsten
28 juni 2018
Beeldvormende bespreking Nijverheidsstraat. H ieraan voorafgaand is ingesproken door inwoners
over de overlast die zij ervaren door de huisvesting van arbeidsmigranten. Bij de start van deze
vergadering wordt uitgebreid gediscussieerd over de te volgen vergaderorde en over de vraag of
de aanwezige inwoners mee mogen praten of niet. Deze beeldvormende bespreking heeft 1,5
uur in beslag genomen daar waar 50 minuten was geagendeerd.
20 september 2018
Beeldvormende bijeenkomst over de Startnotitie huisvesting arbeidsmigranten. Door één of
meerdere fracties zijn inwoners opgeroepen om deze bijeenkomst bij te wonen en hun
ongenoegen te laten horen. Bij de griffie waren voor deze avond geen aanmeldingen om in te
spreken/mee te spreken ontvangen. Deze vergadering is nadat de presentatie had
plaatsgevonden in zijn geheel overgenomen door de aanwezige inwoners. Dit nadat de heer
Boers voor de aanwezigen de aandacht gevraagd had van de andere raadsleden. Inwoners lieten
hun ongenoegen blijken over het feit dat zij slechts één of twee dagen voor de vergadering
waren uitgenodigd. De gemeente heeft voor deze bijeenkomsten geen uitnodigingen verzonden.
Bij de inwoners is door niet correcte informatie een onjuist beeld ontstaan over de gemeente.
Er is tijdens deze vergadering geen gelegenheid geweest voor raadsleden om vragen te stellen
aan de wethouder.
18 oktober 2018
2e Beeldvormende bijeenkomst Startnotitie H uisvesting Arbeidsmigranten
Voor deze bijeenkomst is bij de griffie één aanmelding ontvangen om in te spreken. Voorafgaand
aan deze bijeenkomst heeft een vergadering plaatsgevonden van de Agendacommissie. De
voorzitter van de raadskamer is lid van deze commissie. Met het verloop van de eerste
beeldvormende bijeenkomst op het netvlies zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de orde
van deze bijeenkomst. H elaas heeft de voorzitter deze al snel los gelaten waardoor er wederom
ruimte werd gegeven aan aanwezige inwoners die zich niet hadden aangemeld. Zo zijn er in
plaats van de ene aangemelde inspreker in het totaal negen insprekers geweest.
Er is uiteindelijk ruimte geweest voor de aanwezige raadsleden om ook vragen aan de
wethouder te stellen.
Bij het afronden van deze bijeenkomst werd op de vraag van de voorzitter of er nog behoefte
was aan een derde beeldvormende bijeenkomst verzucht dat deze startnotitie nu maar door
moest naar de oordeelvorming “ander gebeurde er nooit iets”.
6 december 2018
Oordeelvormende bijeenkomst Statnotitie H uisvesting arbeidsmigranten
Op dinsdag 5 december werd de griffie geïnformeerd door de voorzitter van de
Agendacommissie (mw. Somers-Gardenier) dat de wethouder (dhr. H oogendijk) op de
maandagavond bij het overleg van diverse fracties een “memo” had voorgelegd dat veel
duidelijker was dan de startnotitie en dat dit toegevoegd moest worden aan de stukken door de
bespreking op donderdag. Bij de griffie was dit stuk niet bekend. Het betreffende stuk is op
woensdag door de griffie ontvangen direct van de wethouder. H iermee voldeed het niet aan het
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besluit van de Agendacommissie dat de raadsleden minimaal 10 dagen voor een bespreking de
betreffende stukken ontvangen. Om te voorkomen dat het niet toevoegen van dit stuk voor
raadsleden een reden zou zijn om de bespreking uit te stellen, is dit stuk toch geagendeerd. In
de vergadering van de Agendacommissie die aan deze raadskamer bijeenkomst vooraf ging is
hier wel over gesproken en het ongenoegen over de gang van zaken uitgesproken.
De griffier heeft later van de burgemeester gehoord dat deze notitie in de rondvraag bij de
vergadering van het college door de wethouder was aangekondigd als een management
samenvatting.
Uiteindelijk is in de raadskamer van 6 december wel een richting aan de wethouder aangegeven
voor de verdere uitwerking.

Duidt deze casus op de grenzen van wat mogel ijk is in het werken met een Raadsprogramma of zijn
de condities voor het werken met een Raadsprogramma in de Vl aardingse gemeenteraad niet
vervul d?

Leiden

In een uitermate nuttig onderzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur “Nieuwe Politiek, nieuwe
akkoorden’ dd. m aart 2018 wordt een overzicht gegeven van de ervaringen van tien gemeenten –
geheel verschil l endvan schaal grootte, maatschappel ijke vraagstukken en l andstreek– met deze
vernieuwende wijze van werken.
In onze anal yse kiezen wij ervoor een vergel ijking te maken met Leiden. Die stad is wel iswaar veel
groter dan Vl aardingen (124.000 inwoners), kent een andere samenstel l ing van de bevol king enheeft
qua werkgel egenheid een totaal ander aanbod van dienstverl eningen kennisinstel l ingen. Toch is het
ons inziens interessant om Leiden

als ‘ideaaltypisch’ model voor het werken met een

Raadsprogramma al s bron van vergel ijking te nemen.
Leiden werkt inmiddel s voor de tweede raadsperiode met een Raadsprogramma en komt qua
bestuurl ijke probl ematiek van ver. Tot 2010 stond Leiden bekend al s een bestuurl ijke
probl eemgemeente, met gespannen verhoudingen tussen oppositie en coal itie, dichtgetimmerde
col l egeakkoorden en veel afgetreden wethouders.
De bel angrijkste condities voor een effectieve pol itieke besl uitvorming met een Raadsprogramma zijn:

- al l e pol itieke fractieswil l en een bestuursakkoord nieuwe stijl
- zijn bereid en in staat hun pol itieke gedrag en stijl aan te passen.
“In Leiden is de Raad het proces ingegaan met fracties/personen die dezel fde bestuurscul tuur –
rust, continuïteit, open houding, besl uitvormingskracht, bereidheid tot samenwerking – dragen.
De bestuurskracht en de professional iteit van de organisatie werden ook vergroot door de pol itieke
cul tuur waarin de gemeenteraad en het College

elkaar iets gunnen”, Raad voor het Openbaar

Bestuur, opus citare, p.17.
Vraag 2.
A an welke condities moet de politieke cultuur in de gemeenteraad voldoen om dit model van
wisselende meerderheden en een Raadsprogramma succesvol bestuurlijke besluiten te laten
opleveren?
Uit de vraaggesprekken met de fracties bl ijkt:

-

Het succes van de l okal e partijen heeft de positie van de l andel ijke partijen in Vl aardingen
teruggedrongen

-

Er is een cul tuur ontstaan van tegenstel l ingen tussen coal itie en oppositie, die bepal end isin de
vorige raadsperiode met al l e frustraties voor de oppositie van de l okal e partijen van dien
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-

De pol itiek in de Raad van Vl aardingen kenmerkt zich door rauwe omgangsvormen, verkl aarbaar
vanuit het verl eden met wonden en persoonl ijke rancunes die doorwerken in de hedendaagse
onderl inge verhoudingen en het spel om de machtsposities

-

Pol itieke versnippering – in Vl aardingen l eidend tot 13 fracties

– is een kenmerk van de

hedendaagse pol itiek, het stuivertje wissel en van personen tussen fracties en partijen versterkt de
cul tuur van persoonl ijke verhoudingen. Inhoudel ijke debatten over maatschappel ijke en
ideol ogische verschil l en van inzicht wordendaardoor in de Raad steeds minder gevoerd

-

Het popul isme is ook in de Raad van Vl aardingen vol op binnengedrongen en bepal end voor het
gedrag van sommige partijen. Het gevaar van cl iëntel isme l igt op de l oer. Niethet al gemeen
bel ang en het vertrouwen van de burgers in de vol ksvertegenwoordiging staat dan voorop, maar
het stemmen winnen en bedienen van de eigen achterban

-

Het tegenpartij karakter zit diep in de Vl aardingse pol itiek, het verkl aart mede het vroege succes
van de SP in Vl aardingen en heden ten dage van ONS.Vl aardingen.

De pol itieke cul tuur in de gemeenteraad gaat over normen, waarden, gewoontes en manieren van
doen, rol opvattingen. Het gaat over het onderl inge spel tussen fracties en personen in de Raad, over
pl aatsbepal ing en opvattingen, eigen ruimte en positionering naar de gemeenschap/de kiezers.
In het kader van het Nieuwe Werken nemen vormen van samenwerking en inspraak naar de
bewoners, bel angengroeperingen, ondernemers en maatschappel ijke instel l ingeneen steeds grotere
pl aats in. Dit is direct voel baar in de ontvankel ijkheid van Raad en Col l ege omte l uisteren en in te
gaan op al l erl ei soortenvan behoeften en initiatieven vanuit de l okal e gemeenschap.
Het bestuursakkoord van Leiden in de periode van 2014-2018 (zie bijl age) biedt een goed
aanknopingspunt om te toetsen aan wel ke spel regel smoet zijn vol daan om in de gemeenteraad een
cul tuur van samenwerken en open mind voor meerderheden en minderheden te doen ontstaan.
Enkel e citaten hieruit:

Over de betrokkenheid van de inwoners

-

openstaan voor initiatieven uit de stad en deze initiatieven, indien gewenst, te ondersteunen en
te facil iteren

Over de werkwijze

-

het col l ege richting geven door middel van een gl obaal inhoudel ijk bel eidsakkoord
el ke partij die met minder dan vier zetel s in de Raad is vertegenwoordigd, de gel egenheid
bieden een nader te beschrijven bel eidsonderdeel aan de portefeuil l e van een wethouder naar
keuze toe te voegen

-

een open houding garanderen; hierdoor zijn er geen vaststaande meerderheden, noch
minderheden: el ke fractie beoordeel t el kvoorstel op zijn eigen merites

Over de begroting

-

in beginsel gezamenl ijk de verantwoordel ijkheid nemen voor het tijdig accorderen van een
sl uitende begroting

-

indienen van amendementen tijdens de begroting voorzien van een deugdel ijke dekking

Over het vertrouwen

-

het vertrouwen in een wethouder niet opzeggen, al s deze een ander bel eid uitvoert dan de
eigen fractie voorstond of voorstaat; de enige manier om dat bel eid te stuiten is door een
raadsmeerderheid te vinden die het onderl iggende besl uit wijzigt

-

de vertrouwensregel uitsl uitend gebruiken binnen de control erende taak van de Raad; al s
gevol g hiervan val t een col l ege niet al seen wethouder moet aftreden, maar wordt deze
vervangen door de partij waaruit hij/zij afkomstig is, dan wel wordt desgewenst een andere
partij in het col l ege betrokken.
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Over de omgang met elkaar

-

respectvol omgaan met el kaar, met al l e inwoners, met partnersen ambtenaren, zoal s
opgenomen in de gedragscode voor raads- en commissiel eden

-

om in stel l ingnames het bel ang van en de omgang met de minderheid mee te wegen.

De Vl aardingse pol itiek vol doet in onvol doende mate aan deze spel regel svoor het succesvol werken
met een Raadsprogramma.
Vraag 3.
Is er tussen de gemeenteraad en het College van B&W

– gebaseerd op een minderheid van 13 zetels
– voldoende onderling vertrouwen om maatschappelijk effectief te kunnen besturen?

Uit de vraaggesprekken met de fracties bl ijkt het vol gende:

-

Het vertrouwen in dit col l ege van ONS.Vl aardingen-CDA-GL-VVDheeft bij enkel e andere fracties
een knauw gekregen. Er zijn

– naar de mening van die fracties - pol itieke spel l etjes gespeel d

tijdens de raadsvergadering op 15 november 2018

-

Het past in de fil osofie van het Raadsprogramma om met wissel ende meerderheden het
Raadsprogramma ten uitvoer te brengen, de vraag is voor hoe l ang?

-

Doorgaan met dit minderheidscol l ege tot aan de voorjaarsnota en dan dat moment gebruiken om
te zeggen dat het niet werkt, is het beste

-

De SP moet weer de l eiding nemen, D66 is het meest constructief, zegt echter nee tegen
ONS.Vl aardingen

-

Een minderheidscol l ege is niet werkbaar, kan even in de tussentijd, er moet echter een breder
col l ege

-

Een minderheidscol l ege l ijkt mooi te passenin het werken met een Raadsprogramma met
wissel ende meerderheden, denk echter niet dat je met 13 partijen een voorjaarsnota kunt
opstel l en met daarin zul ke zware pol itieke keuzes.

Het pol itieke forum van de gemeenteraad is gericht op het uitwissel en ideeën en standpunten. Daar
worden maatschappel ijke probl emen benoemd en opl ossingsrichtingen bepaal d.
De pol itiek inhoudel ijke opvatting van de raadsfracties staat voorop, zij wil l en er ieder voor zich in
sl agen zich te profil eren. Hun verkiezingsprogramma is een uitgangspunt voor hun beel d- en
oordeel svorming.
Het Col l ege van B&W is het dagel ijks bestuur van de gemeente. Het Col l ege heeft de zorg voor de
kwal iteit van de bel eidsvoorbereiding op basis van de initiatieven en het programma van de Raad.
De ambtel ijke organisatie vervul t daarin een crucial e rol : inhoudel ijke anal yse en feitel ijke
voorbereiding van de pol itieke besl uitvorming. En nadien de uitvoering van de bel eidskeuzes en
maatregel en en sowieso van de routine productie en dienstverl ening van de gemeente. Al l emaal zeer
bepal end voor het wel bevinden en de tevredenheid van de burgers in Vl aardingen.

De kernvraag is nu: kan zo’n minderheidscollege daadkrachtig functioneren?
Al s raadsl eden zich vooral richten op pol itieke profil ering en hun bestuurl ijke besl uitvormende rol
veronachtzamen, zal dat die sturende rol en het opdrachtgeverschap van de gemeenteraad
verzwakken. Al s de gemeenteraad over al l es verdeel d is, l ukt het niet om de kader stel l ende en
control erende rol naar het Col l ege te vervul l en.
In het geval van een minderheidscol l ege kunnen de pol itieke verhoudingen in de Raad gaan
domineren, daardoor zal de bestuurskracht van het Col l ege beperkt zijn.
Kortom, theoretisch is het een interessant model een minderheidscol l ege met een Raadsprogramma
met wissel ende meerderheden, in de praktijk van Vl aardingen is het niet gel oofwaardig. Ook in de
ideaal typische gemeente Leiden is er sprake van een meerderheidscol l ege. Dit is een basisconditie
om te werken met een Raadsprogramma dat vol doende effectief tot bestuurl ijke daadkracht l eidt.
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OVERIGE BEVINDINGEN
Hierna worden enkel e onderwerpen behandel d die uit het onderzoek naar het functioneren van de
gemeenteraad naar voren komen en mede bepal end zijn voor de bestuurskracht in Vl aardingen.
Wij citeren hierbij wederom uit de informatieverzamel ing en geven daarna in onze anal yse nader
commentaar.

Burgemeester

-

Door de vertrouwenscommissie is burgemeester Annemiek Jetten voorgedragen al s de beste
kandidaat voor de gemeente Vl aardingen. Op 9 januari 2017 is zij in de
gemeenteraadsvergadering geïnstal l eerd en met haar werkzaamheden begonnen.
Voorafgaand aan haar binnenkomst en eigenl ijk continu sinds haar start al s burgemeester in de
gemeenteraad wordt Annemiek Jetten gedwarsboomd door ONS.Vl aardingen en sinds de
afspl itsing door de fractie Boers. De confrontaties variëren van procedurel e aanvaringen, wel l esnietes discussies, uitdagen en jennen, tot pol itiek moreel onoorbaar gedrag al s
vol ksvertegenwoordigers. Dit met maar één doel : de burgemeester te l aten struikel en en een
vertrek teweeg te brengen

-

Het optreden van de burgemeester al s raadsvoorzitter is terecht gefocust op de orde, soms l igt de
nadruk daarbij teveel op een formal istische handhaving ervan

-

Je zou wensen dat de burgemeester dan met gezag meer boven de pol itieke verhoudingen kan
gaan staan. Gezien de pol itieke verhoudingen in de gemeenteraad ontbreekt er tot nu toe een
gezamenl ijke wil vanuit de gehel e Raad omeen andere stijl en omgangsnormen na te streven

-

In de twee vergaderingen van de gemeenteraad die in het kader van het onderzoek door ons zijn
bijgewoond l ijkt er sprake van een goede stemming en sfeer, in de vergadering op donderdag 31
januari jongstl eden wordt er door de fractievoorzitter van de PvdA Stephanie Sol l evel d
rechtstreeks geïntervenieerd op het gedrag van de fractie Boers.

Presidium/agen dacommissie

-

Het presidium zou moeten kunnen fungeren al s een orgaan dat boven de pol itieke tegenstel l ingen
staat. Dit is niet zo, overal wordt in Vl aardingen pol itiekbedreven dus ook hier

-

Het presidium heeft een al gemeen adviserende rol aan de Raad over de organisatie, de
werkzaamheden en het functioneren van de Raad.

-

Het presidium komt bijeen al s één van de l eden

hierom verzoekt, zo’n verzoek moet dan door

twee l eden ondersteund worden. De burgemeester kan het presidium bijeen roepen. De reden is
dan een mededel ing van vertrouwel ijke aard, het kan bijvoorbeel dgaan over informatie die de
burgemeester wil del en over een veil igheidskwestie

-

Ook de driehoek kan het presidium bij el kaar roepen al s het gaat over onderwerpen betreffende
het functioneren van de Raad

-

De praktijk in Vl aardingen l aat zien dat er gel ekt wordtuit het presidium. Dit geeft een gevoel van
onveil igheid en staat haaks op de bedoel ing van het presidium

-

Het gevol g is dat de burgemeester er niet meer al l es kan del en met de fractievoorzitters, dit hol t
ten fundamentel e de functie van het presidium uit en is fnuikend voor de motivatie om dit orgaan
te beschouwen al s bel angrijk voor het functioneren van de gemeenteraad

-

De vergaderingen van het presidium zijn door al het pol itieke en persoonl ijke gedoe soms een
deceptie: aan de inhoudel ijke onderwerpen betreffende het bevorderen van het functioneren van
de Raad en zijn commissies wordt onvol doende of niet toegekomen.

-

De agendacommissie heeft veel sturende invl oed op de Raad, immers die kan bepal en of een
voorstel direct in de oordeel vorming of in de besl uitvormende fase wordt gebracht

-

De vergaderingen van de agendacommissie zijn openbaar.
De burgemeester en de griffier zijn al s adviseur bij de vergaderingen aanwezig
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-

Vanuit diverse fracties wordt naar voren gebracht dat in de agendacommissie pol itiek wordt
bedreven, men noemt het een il l usie te denken dat het werk van deze commissie bestuurl ijk
professioneel neutraal verl oopt.

In tegriteit

-

Voor pol itici gel dt, net al sbreed in de samenl eving, integriteit gaat over: onschendbaarheid,
eerl ijkheid en onkreukbaarheid. Dit veronderstel t normen en waarden en pol itieke moreswaar
iedereen in het openbaar bestuur

– pol itici en ambtenaren – zich aan te houden en naar te

gedragen hebben

-

Het door de SP in september 2017 geëiste onderzoek naar de mogel ijke schending van integriteit
door ONS.Vl aardingen heeft pl aatsgevonden in de vorm van een forensisch onderzoek. Daarover
is in mei 2018 gerapporteerd. Ten aanzien van de sponsoring is geconcl udeerd dat dit niet in strijd
is met het normenkader

-

Over de bijdrage van de betreffende onderneming aan de Stichting Onze Nieuwe Stad (van de
pol itieke partij ONS.Vl aardingen) is geen nadere informatie aan de forensische onderzoekers
beschikbaar gestel d. Derhal ve l uidt hierover de concl usie: er staan ons onvol doende gegevens ter
beschikking of er al dan niet sprake is van bel angenverstrengel ing.

-

In de onderl inge pol itieke verhoudingen in Vl aardingen speel t deze kwestie daardoor tot op de dag
van vandaag een rol . Privacyregel s voorkomen dat ONS.Vl aardingen openheid van zaken moet
geven. Transparantie kan aan iedere twijfel een einde maken, daar kiest de partij echter niet voor

-

Het is goed al s de door de minister van BZK aangekondigde regel geving ook duidel ijke l okal e
richtl ijnen biedt voor de hier vereiste openheid. De huidige situatie waarin twijfel kan bl ijven
bestaan over of de voorl iggende casus ten aanzien van ONS.Vl aardingen wel of niet deugt is ten
al l en tijde verkeerd

-

Het tweede onderwerp over integriteit betreft de door de fractievoorzitters afgesproken
integriteitsscan door het bureau Bing van de VNG. Er zijn een aantal raadsl eden die hieraan niet
mee wil l en werken, ze zijn geschrokken dat hun persoonl ijke financiël e l evenssituatiezou kunnen
worden gedeel d in de hel e gemeenteraad

-

Wel l icht dat betere afspraken aan de voorkant over de wijze waarop de persoonl ijke informatie
vertrouwel ijk zal worden behandel d veel emotionel e narigheid kan voorkomen. Nu bl ijft er een

zweem van ‘er is iets dat niet deugt en niet boven tafel mag komen’ hangen, dat is onnodig
-

Vl aardingen is een stad met bijna 72.000 inwoners, toch spreken sommigen ook van een dorp. In
een enkel geval doen zich ook kwesties voor tussen raadsl eden en ambtenaren over de
uitoefening van hun functie. Terecht streeft de driehoek van burgemeester, griffier en
gemeentesecretaris ernaar hiervoor de gedragscode van de pol itici ter herijken en aan de
ambtel ijke zijde een ambtseed in te voeren. Zodat nooit enige twijfel kan bestaan over het
gewenste gedrag en de bijbehorende discipl ine en verhoudingen.

Social media

-

Uit het onderzoek komt naar voren dat een aantal pol itieke fracties zich ernstig storen aan de
wijze waarop een aantal van hun col l egaraadsl eden zich op social media uiten over de pol itieke
kwesties in Vl aardingen

-

Andersson Advies heeft geen zel fstandig feitenonderzoek gedaan en kan dus geen waarde
oordeel uitspreken over deze media uitingen

-

In de interviews zijn diverse voorbeel den over de moddergevechten en onheuse uitingen op social
media ter sprake gebracht

-

Het imago van Vl aardingen onder de bevol king en een breder publ iek – al s dat zich om
bijvoorbeel d zakel ijke redenen in Vl aardingen verdiept – wordt er sowieso niet mee bevorderd

-

Bij een aantal fracties l eidt het tot de verzuchting: is het niet mogel ijk om gezamenl ijk in de Raad
een gedragscode voor de omgang op social media af te spreken?
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An alyse
Democratie betekent dat vol ksvertegenwoordigers – ook in de gemeenteraad van Vl aardingen –
bepal en wat voor het al gemeen bel ang vereist is en wel ke keuzes zij wil l en maken. En hoe zij in een
open pol itiek debat zich wil l en l aten overtuigen doorargumenten ontl eend aan de inhoudel ijke kennis
van de materie en de betekenis van de grondbeginsel en en waarden voor de Vl aardingse
gemeenschap (vrij citaat p.23

“Groter denken kleiner doen”, Herman Tjeenk Willink, 2018).

Met andere woorden je mag van vol ksvertegenwoordigers verwachten dat zij zich gedragen naar het
moreel juridische kader in de democratische rechtsstaat. Burgers verwachten met name van pol itici
dat die zich gedragen vol gens de democratische spel regel s die wij met el kaar hebben afgesproken.
Hiertoe behoren ook de spel regel s die expl iciet onderdeel zijn van ons staatsrecht bijvoorbeel d over
een verpl ichte gedragscode, het afl eggen van de eed of bel ofte bij het aanvaarden van de functie van
gekozen vol ksvertegenwoordiger, het beschikbaar stel l en van informatie over nevenfunctiesen
financiël e bel angen.
Het je houden aan de spel regel s van de gemeenteraad zoal s bij deel name aan het presidium, vol doen
aan de vereisten van integriteit en bepaal de gedragsnormen op social media horen daar al s
vanzel fsprekend ook toe.
Al s in de Raad in den brede over de normen en waarden die in de diverse organen moeten gel den
voor de pol itieke besl uitvormingsprocessen geen overeenstemming bestaat, is het coherent
functioneren van het presidium en de agendacommissie niet te verwachten. Steeds opnieuw zul l en
pol itieke schermutsel ingen c.q. scherpere tegenstel l ingen het functioneren bepal en.
Een onderwerp al s integriteit dat uitermate gezichtsbepal end is voor het vertrouwen van de burger in
de pol itiek krijgt dan ook niet snel de gewenste prioriteit.
Gezamenl ijk afspraken maken over een gedragscode op social media is misschien een brug te ver.
Hopel ijk hebben de burgers vol doende onderscheidend vermogen om niet al l e Vl aardingse
raadsl eden over één kam te scheren.
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CONCLUSIE
De anal yse van de bevindingen uit het onderzoek van Andersson Advies naar de gemeenteraad in
Vl aardingen l aat zien dat het werken met een Raadsprogramma, gebaseerd op een
minderheidscol l ege, niet de noodzakel ijke pol itieke daadkracht en stabil iteit voor het besturen van de
stad Vl aardingen opl evert.
In een aantal Nederl andse gemeenten blijkt het werken met

zo’n Raadsprogramma wel

mogel ijk en

zel fs te l eiden tot een succesvol l e vernieuwing van het bestuur van de stad.
De drie l essen uit het werken met het Raadsprogramma zijn:

-

wees het raadsbreed met el kaar eens over wel ke spel regel smoeten gel den en houd de nal eving
van spel regel s hoog in het vaandel

-

de spel regel s moeten professioneel bestuurl ijk zijn en niet pol itiek gekl eurd
de bestuurskracht moet op orde zijn, zodat er besl uiten kunnen worden genomen.

Al l e fracties moeten daarvoor dezel fde bestuurscul tuur - rust, continuïteit, open, besl uitkracht,
samenwerken - dragen. De pol itieke cul tuur van el kaar iets gunnen in de Raad en in het Col l ege
vergoot de bestuurskracht en de professional iteit van de gemeentel ijke organisatie.
Uit het onderzoek bl ijkt dat in Vl aardingen in de verste verte niet wordt vol daan aan deze condities.
Ook al zijn er een aantal partijen die het Nieuwe Werken in de gemeenteraad van Vl aardingen
bepl eiten, gezien de huidige pol itieke cul tuur in de gemeenteraad is een succesvol l e daadkrachtige
bestuurl ijke aanpak hiermee kansl oos.

AANBEVELINGEN
1
Stel niet uit tot de dag van morgen - dus tot de behandel ing van de voorjaarsnota - wat zich nu
aandient. Zie onder ogen dat de huidige werkwijze met het Raadsprogramma en het
minderheidscol l ege niet de gewenste bestuurskracht opl evert die voor de nabije en verdere toekomst
van Vl aardingen noodzakel ijk is.
2
Geef een kwartiermaker opdracht, nu vanuit de gemeenteraad, om nader te onderzoeken op wel ke
wijze het beste tot de samenstel l ing van een meerderheidscol l ege kan worden gekomen.
Laat daarbij tevens uitzoeken

– in aanl oop naar de behandel ing van de voorjaarsnota – wel ke zware
dossiers voor de toekomst van Vl aardingen met prioriteit verkend dienen te worden. Stel – in opdracht
van de Raad en het Col l ege – onder zijn l eiding een ambtel ijke taskforce in die deze dossiers
voorbereidt.
3
Zodanig dat de gemeenteraad in het voorjaar kan besl uiten tot:

-

een nieuwe samenstel l ing van het Col l ege van B&W gebaseerd op een meerderheid in de Raad
op basis van een inhoudel ijk programma, waarin de zwaarste dossiers voor de toekomst van
Vl aardingen financieel zijn voorbereid en tot pol itieke afspraken kunnen l eiden.

Benoem daarbij het goede van de opgedane ervaringen met het Raadsprogramma. Vraag de
kwartiermaker in zijn opdracht tevens te l aten verkennen in hoeverre de gemeenteraad ten principal e
bereid is de pol itieke gedragsregel s, die daar voor nodig zijn, over te nemen en te onderschrijven.
4
Vernieuw de pol itieke cul tuur en de omgangsnormen in de Raad van Vl aardingendoor een beroep te
doen op de groep van jonge nieuwe raadsl eden. Stel uit hun midden een Raadsteam van 4 of 5
raadsl eden samen die de opdracht krijgt:

-

periodiek te rapporteren over de mogel ijkheden tot vernieuwing van de pol itieke cul tuur en
omgangsnormen in de gemeenteraad

-

gedragsregel s voor de raadsl eden en hun uitingen op social media op te stel l en
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-

een periodiek trainingsprogramma voor (betere) omgangsnormen in de Raad voor te stel l en
een inhaal programma voor nieuwe raadsl eden te bedenken en te organiseren.

Het Raadsteam krijgt vol doende facil iteiten om deze opdracht naar behoren uit te voeren en wordt
daarbij ondersteund door de griffie. De toon of voice van het Raadsteam is professioneel bestuurl ijk
en gefocust op de kwal iteit van het functioneren van de Raad en zijn commissies.
Het team kiest uit zijn midden een voorzitter en rapporteert periodiek

– naar eigen inzicht - aan de

gehel e Raad over zijn bevindingen en de voorstel l en voor verbetering c.q. nieuwe spel regel s en

trainingsprogramma’s.
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BIJLAGEN
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Bijlage 1
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Bijlage 2

Lijst geïnterviewde personen
26 nov 2018

mevrouw A. Jetten

Burgemeester

mevrouw W. van der Vlies

Griffier

mevrouw A. Knol-van Leeuwen

Gemeentesecretaris

de heer C. Venema

Fractie CDA

mevrouw M. Thommis-Visser

Fractie CDA

de heer M. Alderliesten

Fractie CDA

de heer R. Boers

Fractie Boers

de heer T. Thiel

Fractie Boers

30 nov 2018

de heer R. Hoogendijk

Wethouder ONS.Vlaardingen

4 dec 2018

de heer K. Kegel

Fractie D66

de heer B. van Nieuwenhuizen

Fractie D66

mevrouw Y. Jongejan

Fractie D66

de heer G. Pappers

Fractie ONS.Vlaardingen

de heer B. Vuijk

Fractie ONS.Vlaardingen

mevrouw J. Hogewoning

Fractie ONS.Vlaardingen

mevrouw R. Wijbrands

Fractie ONS.Vlaardingen

5 dec 2018

de heer B. de L eede

Wethouder GroenLinks

5 dec 2018

mevrouw J. Silos

Wethouder CDA

12 dec 2018

de heer B. Trooster

Fractie Beter Voor Vlaardingen

de heer M. van Unen

Fractie Beter Voor Vlaardingen

mevrouw S. Solleveld

Fractie PvdA

mevrouw N. Versteeg

Fractie PvdA

de heer T. Romeijn

Fractie PvdA

de heer A. Hekman

CMT

mevrouw N. Krijnen

CMT

de heer K. Schrieks

CMT

de heer H. Roest

CMT

de heer F. van Ginneken

CMT

29 nov 2018

30 nov 2018

5 dec 2018

12 dec 2018

13 dec 2018

de heer P. Paijmans

CMT

13 dec 2018

mevrouw W. Muller

Teamchef Politie

14 dec 2018

de heer B. Bikkers

Wethouder VVD

17 dec 2018

de heer A. Hoekstra

ex-Wethouder SP

17 dec 2018

de heer P. L eeman

Fractie Stadsbelangen

17 dec 2018

de heer K. Rijke

Fractie VVD

mevrouw L. Claessen

Fractie VVD

de heer R. van de Zande

Fractie VVD

mevrouw I. Somers-Gardenier

Fractie VV2000 - LeefbaarVlaardingen

de heer R. van Haren

Fractie VV2000 - LeefbaarVlaardingen

mevrouw R. Molenaar

Fractie VV2000 - LeefbaarVlaardingen

mevrouw L. van Kalken

Fractie GroenLinks

de heer N. Voorburg

Fractie GroenLinks

de heer R. Bongers

Fractie GroenLinks

17 dec 2018

17 dec 2018
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18 dec 2018

18 dec 2018

19 dec 2018
10 jan 2019
11 jan 2019
17 jan 2019

de heer A. van Marsbergen

Fractie SP

mevrouw I. Wijker

Fractie SP

de heer M. Kerkhof

Fractie SP

de heer J. van der Velde

Fractie SP

de heer E. van Pienbroek

Fractie CU/SGP

de heer W. de Reus
de heer R. van Harten
de heer M. Hoogenboom
mevrouw D. de Jong
de heer N. Kloosterman
de heer A. Littooij
de heer J. Smit
de heer H. Lenferink

Fractie CU/SGP
Fractie CU/SGP
Fractie CU/SGP
Fractie AOV
Fractie AOV
Directeur veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Commissaris van de Koning Zuid-Holland
Burgemeester Leiden
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