
 

 

 

 

 

Verslag proces coalitievorming 

 

De verkiezingsuitslag als basis 

Wij hebben er als Gemeentebelangen in de aanloop naar de verkiezingen in maart geen geheim van 

gemaakt dat wij graag het beleid van de coalitie 2010-2014 wilden voortzetten. Ons motto in de 

verkiezingen was niet voor niets “Verantwoord Verder”. De verkiezingsuitslag moet dat natuurlijk wel 

mogelijk maken. Welnu, de verkiezingsuitslag was als volgt: 

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen maart 2014 
Partij 2010 (opkomst 50,5%) 2014 (opkomst 50,8%) 

  aantal st. in % zetels aantal st. in % zetels 

Heusden Eén 4.155 24,7 7 2.021 11,8% 3 

Gemeentebelangen 3.728 22,2 6 3.669 21,4% 6 

DMP 2.443 14,5 4 2.789 16,3% 5 

CDA 1.611 9,6 3 1.844 10,8% 3 

VVD 1.506 9 3 1.716 10,0% 3 

Partij van de Arbeid 1.157 6,9 2 1.668 9,7% 2 

D66 913 5,4 1 1.362 7,9% 2 

Heusden Transparant       2.082 12,1% 3 

GroenLinks 956 5,7 1 0 0,0%   

Groenen 130 0,8 0 0 0,0%   

Lijst 9 Wijnand Aarts 219 1,3 0 0 0,0%   

Totaal 16.818 100 27 17.151 100 27 

 

De coalitie hield op basis van deze uitslag haar 16 zetels vast. Een kleine verschuiving: DMP Heusden 

een zetel winst, Heusden Eén een zetel verlies. Gemeentebelangen bleef op zes zetels en werd de 

grootste partij. De PvdA won veel stemmen maar bleef toch op twee zetels steken. Niettemin heeft 

de kiezer daarmee naar onze mening zijn vertrouwen uitgesproken in het gevoerde coalitiebeleid. 

 

 



De informatieronde 

Gemeentebelangen werd de grootste partij en was daarmee de aangewezen partij om het initiatief 

te nemen voor de coalitieonderhandelingen. We hebben ervoor gekozen om in een eerste ronde alle 

partijen uit te nodigen voor een oriënterend gesprek. De gesprekken vonden plaats op zaterdag 27 

maart (de delegatie van DMP was verhinderd; dat gesprek vond enkele dagen later plaats). De 

gesprekken vonden plaats op basis van een vragenlijst die we aan alle partijen hebben voorgelegd: 

 Hoe duidt uw partij de uitslag van de verkiezingen?  
 Heeft uw partij belangstelling om aan een coalitie deel te nemen?  
 Hoe ziet uw ideale samenstelling van de coalitie eruit? (met en zonder deelname van uw 

partij)  
 Wat zijn de belangrijkste punten van uw partij om gerealiseerd te krijgen in de coalitie?  
 Waar ziet u belangrijke „discussie onderwerpen” in relatie tot het programma van 

Gemeentebelangen Heusden?  
 Is er vanuit uw partij al een wethouderskandidaat bekend?  
 Zo ja; welke portefeuille zou die dan willen hebben? 

Op basis van deze gesprekken zijn wij tot de overtuiging gekomen dat het goed zou zijn als we de 

bestaande coalitie verder zouden kunnen verbreden. De transities in het sociale domein zullen in de 

komende jaren veel extra inzet vragen, ambtelijk maar ook bestuurlijk. Het gaat daarbij om 

belangrijke taken als zorg en jeugdzorg, participatie, kortom taken waarbij vaak kwetsbare 

bevolkingsgroepen direct betrokken zijn. De decentralisaties gaan gepaard met een forse 

bezuinigingstaakstelling en daarmee staan er ook grote financiële belangen op het spel. De gevoerde 

gesprekken leidden bij ons tot de conclusie dat samenwerking met de VVD het meest voor de hand 

lag. Daarom werd met die fractie nog een extra gesprek gevoerd. Dat gesprek bood voldoende 

vertrouwen om verder te gaan onderhandelen met de VVD. Daarmee werd de informatieronde wat 

ons betreft afgesloten met de conclusie dat we moesten proberen een brede coalitie te gaan 

vormen, bestaande uit Gemeentebelangen, DMP Heusden, Heusden Eén, PvdA en VVD. Op 2 april jl. 

hebben we dat in een persbericht ook bekend gemaakt. 

 

De formatie 

De gesprekken met de vier andere partijen werden op 5 april gestart en vonden plaats in een 

positieve, constructieve sfeer. In diverse bijeenkomsten werd eendrachtig gewerkt aan een nieuw 

coalitieprogramma. Voortzetting van het bestaande beleid vormde daarbij een belangrijk 

uitgangspunt, maar nieuwe ontwikkelingen en de verbreding van de coalitie hebben wel geleid tot 

nieuwe accenten. De onderhandelingen hebben geleid tot een geheel nieuw coalitieprogramma 

onder de naam:  

“Sociaal.Groen.Sterk.Heusden.” 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de vijf betrokken partijen in de komende jaren kunnen zorgen 

voor een goed en stabiel gemeentebestuur. Het voert te ver om op deze plaats in te gaan op de 

inhoud van het akkoord. Daar is in de komende weken nog voldoende ruimte voor ingepland met 



een extra informatiebijeenkomst op 27 mei en bij de vaststelling door de raad op 3 juni. Maar 

Gemeentebelangen is trots met het bereikte resultaat. 

Bij het formatieproces zijn we bijgestaan door voormalig ambtenaar van de gemeente Heusden, Tiny 

van der Heijden; hij heeft veel werk verzet om alle besprekingen te vertalen in een tekstueel 

verantwoord programmadocument. Van ambtelijke zijde zijn wij bijgestaan door Hans de Kort; wij 

willen graag op deze plaats onze grote waardering voor hen uitspreken. Ook de overige ambtelijke 

bijdragen, met name ten aanzien van financiën en de transitie, hebben wij zeer op prijs gesteld. 

Heusden, 15 mei 2014 

Namens de fractie Gemeentebelangen 

Caspar van den Brandt 


