
Verkenningsgesprek informateur met VVD 
Maandag 28 maart 2022, 13.00 uur

Gesprek met Patrick Kiel, Carlos Genders 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
Focus op enkele punten, mede gezien grote, nog onduidelijke problemen en druk 
daarvan op ambtelijke capaciteit (nasleep corona en vluchtelingencrisis). Op thema’s 
die we belangrijk vinden, maken we een zichtbaar verhaal of wat er gerealiseerd 
wordt en welke inspanning geleverd word. 
Woningbouwopgave: realiseren van de aangewezen ontwikkellocaties, verstevigen 
van binnenstedelijke ontwikkeling, vastgoed winkelcentra, De Korf. 
Voorkeur om dit planmatig aan te pakken en niet stuksgewijs. 
Vasthouden aan de afspraken uit woonvisie: 40% sociaal en betaalbaar. 
Als je nieuwbouw gefaseerd oplevert bereik je dat de woningen beschikbaar blijven 
voor de Leusdense doelgroep. 
Doorstroom bereiken vanuit een verstandige mix van woningtypes. 
Energiecrisis: stappen zetten. Grotere ambitie voor zon op dak en isoleren. Ook hier 
een concrete en meetbare ambitie voor 4 jaar opzetten. Bijvoorbeeld, 7.000 
woningen geisoleerd en verdubbeling dakoppervlak aan panelen.
Financiën: druk op gemeentefinanciën voor alle opgaven. Niet meteen tekorten 
oplossen middels de OZB. Er zullen externe factoren zijn waardoor wij daar niet aan 
zullen ontkomen. Maar voor eigen ambities niet meteen kijken op OZB. Bij nieuwe 
ambities kijken wat we dan niet meer doen. 
Sociaal Domein: doorontwikkelen van de aanpak, waarbij we willen sturen op 
informatie zodat we beter kunnen sturen op wat er ‘werkt’ en wat weinig effect heeft. 
Armoedebeleid en gevolgen corona voor jongeren en jeugd extra inzet op zetten. 
Geen zonneweides en geen windmolens: geef eerlijk verhaal van haalbare doelen. 
Werkgelegenheid: heb daar aandacht voor.
Deuk in vertrouwen relatie overheid met inwoners: mismatch van verwachtingen 
inwoners. Communicatie verloopt niet goed. Gemeente moet benaderbaar zijn. 
Onderzoeken hoe afstand wordt overbrugd.

- Wat is niet onderhandelbaar voor jullie
Bouwen over het Valleikanaal. Groene ring om Leusden groen laten.  

2. Wenselijke coalities
Delegatie ziet bij geen enkele partij een belemmering.
LB neemt voortouw en verantwoordelijkheid om te gaan besturen, kan  in combi CDA, 
VVD, maar ook andere combi’s zijn denkbaar waarbij inhoudelijke verschillen van een 
aantal andere partijen met LB wel fors zijn. Vraag is of het je in die situaties lukt om de 
coalitie stabiel te houden.

Brede coalitie heeft niet voorkeur. Vrije onderwerpen in coalitie is risico al je brede 
coalitie hebt. Smalle meerderheid waarbij scherp neergezet waar coalitie voor gaat. 
Belangrijk is stabiliteit. Als het tegenzit moet je er ook voor elkaar zijn. Delegatie 
verwacht een harde oppositie. 
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3 partijen-3 fulltime wethouders. Aantal wethouders hangt af van het aantal wethouders 
dat nodig is om gemeente te besturen. Elke partij komt met eigen wethouder.

Solide collegeakkoord met helder omschreven ambities en afspraken over hoe college 
omgaat met onvoorziene omstandigheden. Delegatie geen voorstander van 
raadsprogramma dit levert veel onduidelijkheid op naar alle partijen en samenleving. 

3. Bestuurscultuur

Zonder afspraken wordt je verrast. Dus er moeten afspraken zijn hoe college met nieuwe 
onderwerpen omgaat, samen eerst doorleven en daarna kan ieder eigen positie bepalen.

4. Relationele aspecten
- Bij aanvang moet Lokaal Belangrijk zaken ook doorleven. Laat hen in het 

formatieproces duiding geven over hoe ze in dossiers staan. 
- Kennismaken is zeer belangrijk.
- Elkaar blijven opzoeken. 
- Belangrijke tip aan coalitiepartijen om periodiek af te spreken. 

Tip aan de formateur: ga met alle partijen (in volledige fractiesamenstelling) met elkaar  
aan de slag met de volledige beleidsagenda. Plan een dergelijke bijeenkomst nog 
voordat zaken worden vastgelegd in een akkoord. 
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