
Verkenningsgesprek informateur met GroenLinks-PvdA 
Maandag 28 maart 2022, 11.00 uur

Gesprek met Marcel Sturkenboom, Fenneke van der Vegte en Loek van Daalen
Vervolg: 1ste terugkoppeling tijdens duidingsdebat 31 maart 2022 om 20.00 uur

Startvragen: 
1. Inhoud

- Wat heb je over 4 jaar gerealiseerd
Er is visie, samenwerking en lef nodig om stappen vooruit te zetten. Het is niet 
voldoende om het te houden zoals het is. Dit geldt voor alle dossiers. Daarnaast is 
ook plaatsbepaling nodig t.a.v. wat je kan verwachten van een gemeente.
Sociaal domein: transformatie, samenleving die niet op alle punten de taken kan 
oppakken. 

o Anticiperen op landelijke wetgeving, doorzetten en regionale afstemming 
zoeken (bijv. Wet langdurige zorg, Jeugdzorg inkoop)

o Inclusie met daarin speciale aandacht voor vluchtelingen. 
o Plaats van cultuur in dit beleidsveld: sterker op uitbouwen in samenhang de 

opdrachten soc.domein.  
o Plaatsbepaling wat kan je verwachten van een gemeente. 
o Doortrekken naar belang van vrijwilligerswerk en mantelzorg als belangrijke 

bouwstenen in het maatschappelijk werk. 
o Gezondheid en bewegen: in elke wijk een plek waar mensen elkaar kunnen 

ontmoeten, binnen en/of buiten. 
o Hoe omgaan met polarisatie in de maatschappij. 

Fysiek domein: buitenruimte vraagt om visie, samenwerking en lef. Opgave is 
minstens zo groot als op gebied van sociaal domein.

o Ontwikkelbeeld is regionaal vastgesteld, daarnaast komt er op het gebied van 
wonen en woningbouw vanuit het Rijk een ander geluid. 

o Bouwprogramma: 2500. Leusden pakt regionale opgave. Ruimte om andere 
woon- en bouwvormen te realiseren. 

o Zekerheid voor het buitengebied. 
o Iedereen die in Leusden wil komen wonen is een Leusdenaar en daar bouwen 

we voor. 
Organisatie: coalitie moet aangeven hoe om wordt gegaan met inzet van ambtelijke 
capaciteit. Uitwerken van kwaliteit en slagkracht van de organisatie. Druk en 
noodzaak ligt er om hier naar te kijken (structureel, incidenteel)
Financieel beleid: niet alleen kijken naar kosten van vandaag, maar naar kosten van 
morgen. Kijken naar maatschappelijke kosten en baten. 
De Korf, Fort33, De Tuin, zwembad en overig gemeentelijk vastgoed: in 
perspectief zetten en actie is nodig.  

- Wat is niet onderhandelbaar voor jullie
Partijen moeten verantwoordelijkheid nemen op gebied van energie. Waarbij het jaar 
2040 als omslagpunt niet bespreekbaar is. Uitnodigingskader legt proces vast, niet de 
uitkomst. Uitgangspunten voor andere domeinen zijn samen, vertrouwen. 

2. Wenselijke coalities
- Welke coalities zijn in jullie ogen mogelijk?

Grote winst Lokaal Belangrijk dat moeten we onder ogen zien. Leusden Vooruit heeft 
het ook goed gedaan. Van de overige partijen is verlies GL-PvdA het minst. Voor 
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duiding is het niet eenvoudig. Aandacht voor stabiliteit, aandacht voor sterk bestuur 
met zoveel mogelijk ervaring. Daarin investeren door raad en college.

Logisch dat LB in eerste instantie de verkenning start met partners die 
programmatisch dichtbij staan, dus CDA VVD.
In deze fase andere opties onderzoeken is niet wenselijk.  

- Wat verwacht u van een coalitieakkoord? Op hoofdlijnen of gedetailleerd?
Hoofdlijnen, waarbij de onzekerheden helder worden uitgewerkt. 

3. Bestuurscultuur
- Wat is een raadsprogramma? Raadsbreed wordt een program vastgesteld? 

Uitvoering collegeprogramma volgt. Kan evt opgepakt worden door externen.
- Hoeveel ruimte voor vrije kwesties? Nieuw beleid? Moet alles in coalitieakkoord 

vastliggen?
- Wat is uw beeld van een raadsagenda in tegenstelling tot een raadsprogramma.

Werken vanuit vertrouwen voor raad en college. Mensen met perspectief en hoop 
tegemoet treden. Open en eerlijk zijn als gemeente wat je wel niet kunt, wees open als 
iets niet kan, geen handjeklap. 
Uitstralen dat gemeente er echt voor iedereen is. Gemeente staat er voor de inwoners. 
Gemeente haalt meer op uit de samenleving. Wijkgerichte aanpak. 

Raadsagenda op thema’s zou mogelijk zijn.

4. Relationele aspecten
- Zijn er in de onderlinge relaties zaken die van belang zijn voor de formatie en voor 

het functioneren van het college?

Reparatie nodig. Grootste partij is daarvoor aan zet. 

Omgangsvormen staan onder druk. Zaken zijn persoonlijk gemaakt. Delegatie vindt het 
heel belangrijk dat we samenwerken aan cultuur waar we open, eerlijk en betrouwbaar 
de discussie met elkaar aan kunnen gaan. 

Investeer in cultuur die hierin voorziet. Het is belangrijk voor de nieuwe raad om te weten 
wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn. 
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