
Raadsvoorstel

Zaaknummer
Datum raadsvergadering 9 februari 2023
Portefeuillehouder Voorzitter gemeenteraad

Onderwerp Besluit rapportage verkenners

Voorstel
De voorzitter van de Raad stelt u voor:

• kennis te nemen van het verslag van de verkenners Wilma de Boer-Leijsma en Bert 
Blase 

• opdracht te geven aan een verkenner/informateur om onderzoek te doen naar de 
haalbaarheid van een akkoord tussen de fracties van LB, CDA en Sociaal Leusden op 
basis waarvan een college worden geïnstalleerd dat kan rekenen op de steun van een 
meerderheid van de raad 

• indien dit niet mogelijk blijkt, daarover te rapporteren aan de raad 
• de voorzitter van de gemeenteraad en de griffie verzoeken om aandacht te besteden aan

de beoogde cultuur in de gemeenteraad, met name voor wat betreft de interactie tussen 
oppositie en coalitie.

Aanleiding

Medio december 2022 heeft de VVD fractie het vertrouwen opgezegd in de coalitie en het 
college. Reden voor de gemeenteraad een verkenningsfase te starten met als vraag welke 
partijen uit de gemeenteraad kunnen komen tot een nieuwe coalitie. De verkenners de heer 
Bert Blase en mevrouw Wilma de Boer-Leijsma hebeen deze verkenning uitgevoerd en 
brengen daarvan verslag uit aan de gemeenteraad van 9 februari 2023

Doel / Effect
De verkenners geven advies over het vervolgtraject om te komen tot een nieuwe coalitie en 
College.

Argumenten; 

Gelet op de aard en inhoud van de opdracht aan de verkenners vraagt dit om een 
raadsbesluit

Communicatie
De media kunnen ook kennis nemen van het verslag van de verkenners.

Bijlagen: geen.
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De gemeenteraad van de gemeente Leusden,

A.H. Schouten G.J. Bouwmeester
Griffier a.i. burgemeester
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Raadsbesluit.

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad van 9 februari 
2023, nummer:  

b e s l u i t:
 
• kennis te nemen van het verslag van de verkenners Wilma de Boer-Leijsma en Bert 

Blase 
• opdracht te geven aan een verkenner/informateur om onderzoek te doen naar de 

haalbaarheid van een akkoord tussen de fracties van LB, CDA en Sociaal Leusden op 
basis waarvan een college worden geïnstalleerd dat kan rekenen op de steun van een 
meerderheid van de raad 

• indien dit niet mogelijk blijkt, daarover te rapporteren aan de raad 
• de voorzitter van de gemeenteraad en de griffie verzoeken om aandacht te besteden aan

de beoogde cultuur in de gemeenteraad, met name voor wat betreft de interactie tussen 
oppositie en coalitie.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering van 9 
februari 2023

A.H. Schouten G.J. Bouwmeester
Griffier a.i. voorzitter
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