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MOTTO

➢“Niet de dingen zelf maken ons van streek, maar onze denkbeelden erover.” 

Epictetus, stoïcijns filosoof (circa 50-130) 



INHOUD ADVIES

➢Vooraf

➢Observaties

➢Aandachtspunten

➢Advies

➢Hoe verder

➢Samengevat

➢Tot slot



VOORAF

➢Bijzondere, ongewisse tijden

➢Verkiezing liet ‘aardverschuiving’ zien

➢Op voordracht van Lokaal Belangrijk een verkenning uitgevoerd om een antwoord 

te krijgen op de vraag: welke coalitie moet als eerste worden onderzocht. Met alle 

acht in de raad vertegenwoordigde partijen zijn gesprekken gevoerd rond vier 

thema’s: de gewenste inhoud van het collegeprogramma, mogelijke/wenselijke 

coalities, de gewenste bestuurscultuur en relationele aspecten. Gesprekken waren 

alle constructief, openhartig en plezierig.  



OBSERVATIES VANUIT DUIDINGSDEBAT EN 
GESPREKKEN (1)

➢Ongewone verkiezingscampagne vanuit Lokaal Belangrijk

➢Uitslag helder: Lokaal Belangrijk neemt voortouw in collegevorming

➢Grote uitdagingen – bijbehorende ambities/antwoorden

➢Eensgezindheid over welke de belangrijkste thema’s zijn: wonen, 

energietransitie, sociaal domein. Gezonde financiën

➢Ook andere onderwerpen uiteraard, maar veel minder, genoemd



OBSERVATIES VANUIT DUIDINGSDEBAT EN 
GESPREKKEN (2)

➢Wonen: bestaande plannen uitvoeren (binnenstedelijk, 3 locaties); zeker ook 

aandacht voor bouwen in de toekomst; creatief denken vereist (Maanweg). 

Heikele punten oa: wel of niet over kanaal; voor wie bouwt Leusden  

➢Energietransitie: noodzakelijk, geen discussie. Wel over ‘hoe en fasering’

➢Sociaal domein (jeugd, ouderen….)



OBSERVATIES VANUIT DUIDINGSDEBAT EN 
GESPREKKEN (3)

➢Veel nieuwe raadsleden: onervaren raad (biedt ook kansen)

➢Stabiel bestuur nodig, geen experimenten als raadsprogramma

➢Omgangsvormen: hard op de inhoud, zacht op de relatie

➢Betrokkenheid Leusdense bevolking kan en moet groter



AANDACHTSPUNTEN

➢Vertrouwen belangrijk. Werk aan de winkel, Lokaal Belangrijk aan zet. 

➢Gehele raad moet kunnen blijven meedoen

➢Respecteren van genomen raadsbesluiten. Terugdraaien kan, maar nooit 

lichtvaardig; op basis nieuw, weloverwogen, democratisch verankerd beleid; 

sensitiviteit richting de (regionale) partners; oog voor consequenties, 

waaronder imago-schade



ADVIES VORMING COLLEGE (1)

➢Onderzoek inhoudelijk een college bestaand uit drie partijen: Lokaal Belangrijk, CDA, 

VVD; een (kleine) meerderheid, de wil tot samenwerking en programmatische 

aansluiting/geen programmatische (onoverkomelijke) hindernissen

➢Bestaat de wens tot verbreding van het college (stabiliteit/afspiegeling/draagvlak), betrek 

dan CU/SGP. Geen onoverkomelijke programmatische bezwaren

➢Heb aandacht voor de ‘stijl van werken’ van collegeleden, als team en individueel, en voor 

de relatie college-raad. Gunfactor speelt een rol.  

➢Heb aandacht voor het aantal wethouders (number follows function) en de verhouding in 

wethouders tussen de coalitiepartijen



ADVIES VORMING COLLEGE (2)

➢Lokaal Belangrijk, CDA, VVD (CU/SGP): begin snel met het opstellen van een 

notitie ‘Ambities’ met uitgangspunten en controleerbare doelen ten aanzien 

van drie thema’s: wonen, energietransitie en sociaal domein. Onder leiding 

van een externe procesbegeleider. 

➢Vergeet niet de overige thema’s (De Korf, economie, verkeer, groen, ov, 

cultuur….) in ieder geval te benoemen.    



HOE VERDER: VANAF NU DE FORMATIE (1)

Inhoud en relatie gaan hand in hand. Tempo maken, daadkracht tonen

➢Stap 1: Lokaal Belangrijk nodigt CDA, VVD en daarna eventueel CU/SGP uit 

voor overleg over de Ambities van een nieuw college

➢Stap 2: Per Ambitie volgt een openbaar overleg met de voltallige raad met 

het oog op waardevolle inbreng (openbaar)

➢Stap 3: Per Ambitie een gesprek met maatschappelijke organisaties, 

bedrijfsleven en bevolking (openbaar, verwachtingsmanagement essentieel)



HOE VERDER: VANAF NU DE FORMATIE (2)

➢Stap 4: Schrijf een coalitieakkoord op hoofdlijnen, maar met heldere doelen

➢Daarna: 

Blijf de bevolking tijdig betrekken bij de plannen. Doe daarvoor moeite en 

wees creatief 

Leg periodiek verantwoording af aan de bevolking over bereikte resultaten. 

Wees daarin actief, eerlijk en laagdrempelig   



SAMENGEVAT

➢Lokaal Belangrijk is aan zet; college zonder ondenkbaar

➢Onderzoek eerst inhoudelijk een coalitie Lokaal Belangrijk, CDA, VVD, en 

eventueel CU/SGP

➢Heb oog voor relationele aspecten en werk daaraan 

➢Grote thema’s: wonen, energietransitie, sociaal domein. Financieel gezond 

➢Overige onderwerpen verdienen ook aandacht 

➢Tempo en daadkracht 



TOT SLOT

Geen geringe opdracht voor Lokaal Belangrijk. Een geheel nieuwe partij. Dat 

vraagt stuurmanskunst van Lokaal Belangrijk (noblesse oblige), en de 

bereidheid van alle partijen om er samen het beste van te maken. Dat verdient 

Leusden.  


