Aan:

alle politieke partijen in de gemeenteraad van Gouda

Van:

de informateurs

Betreft: uitnodiging voor een gesprek en verzoek om schriftelijke informatie

Gouda, 29 maart 2018

Geachte politieke partijen,
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in Gouda hebben de lijsttrekkers van D66 en de
ChristenUnie ons benaderd met het verzoek om aan de slag te gaan als informateurs. Hiertoe zullen wij
een verkennende ronde doen, waarbij we met alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke
partijen in gesprek gaan over hun wensen ten aanzien van de formatie. In het kader hiervan benaderen
wij u met informatie over het vervolgproces alsmede met een concreet verzoek.
Wij zijn voornemens om snel te starten met onze opdracht. Bij deze nodigen wij u uit voor een gesprek.
De gesprekken zullen ingepland worden op woensdagmiddag 4 april tussen 14.00 uur en 17.00 uur en
op donderdagmiddag 5 april tussen 12.30 uur en 17.00 uur. U ontvangt een voorstel hiervoor vanuit de
ambtelijke organisatie; indien het tijdstip u niet schikt, dan vertrouwen wij erop dat onderlinge ruil
uitkomst biedt.
Het doel is om op basis van deze gespreksronde te komen tot een advies, dat op 10 april a.s.
beschikbaar komt. Wij stellen voor om dit advies in de gemeenteraad toe te lichten op 11 april a.s. in de
avond, zodat de gemeenteraad in de gelegenheid is om desgewenst vragen te stellen over, dan wel een
reactie te geven op het advies. Over het tijdstip en de samenhang met het inwerkprogramma wordt u
nader geïnformeerd via de griffie. We zullen ons advies ook voor de pers toelichten.
Ter voorbereiding op de gespreksronde vragen wij u ons schriftelijk over een aantal zaken van
informatie te voorzien, zodat we daar in het gesprek nader op in kunnen gaan. Specifiek vragen we u om
in te gaan op de volgende vragen:
1. Hoe duidt u de verkiezingsuitslag (waarbij we ons realiseren dat dit ook al onderwerp van
gesprek is geweest in de raadsbijeenkomst van 26 maart jl.)?
2. Wat zijn voor u de belangrijkste thema’s voor de aankomende bestuursperiode?
3. Bent u bereid om collegeverantwoordelijkheid te nemen?
4. Welke coalitie(s) plausibel c.q. verdedigbaar is/zijn en welke samenstelling de voorkeur heeft;
5. Als u wilt deelnemen in een coalitie, wat zijn dan eventuele condities en/of breekpunten
hierbij?
We verzoeken u vriendelijk om uw bijdrage uiterlijk dinsdag 3 april om 22:00 uur per mail te sturen aan
ayrin.dal@gouda.nl. Wij realiseren ons overigens dat het tijdpad voor het leveren van uw schriftelijke
inbreng erg krap is, mede gezien de Paasdagen.
Wij zijn voornemens uw input en de gespreksverslagen (na goedkeuring door de betrokken
gesprekspartners) na afloop van de gespreksronde, samen met ons uit te brengen advies, openbaar te

maken. Indien u tijdens het gesprek vertrouwelijke zaken wilt inbrengen, is daarvoor uiteraard
gelegenheid en in dat geval zullen wij uiteraard de gevraagde vertrouwelijkheid respecteren.
Wij zien er naar uit om u te ontmoeten. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding
van deze brief, schroom dan niet om dat kenbaar te maken. Ook dat kan via het eerder genoemde
mailadres.
Hoogachtend,

Alexander Rinnooy Kan
Heleen van den Berg
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