Verslag overleg coalitieonderhandelingen 5 april 2022
Aanwezig
Informateur:
Weert Lokaal:
DUS Weert:
VVD:
CDA:
D66:
PvdA:
Groen Links:
Griffier:

H. Mackus
M. van den Heuvel en S. Winters
H. Marechal en R. van de Tillaar
W. van Eijk en T. van Gemert
P. Mols en G. Gigase
L. Steinbach en R. Gerits
L. Heuvelmans
T. Karg en S. Latrache
M. Wolfs-Corten

Afwezig
J. Meijer (PvdA)
1.
Opening
De informateur opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Het overleg van
vanavond is vertrouwelijk. Mw. Meijer heeft zich afgemeld.
2.
Tussenadvies informateur
Geen van de partijen heeft breekpunten genoemd, wel aandachtspunten. Er bestaat een voorkeur
voor een coalitieakkoord, niet voor een raadsprogramma. Partijen zijn van mening dat er een
coalitie met een ruime meerderheid moet zijn, maar wel met een goede verbinding raadsbreed.
Alle partijen vinden het logisch dat Weert Lokaal als partij met 12 zetels zitting neemt in de
coalitie. Weert Lokaal heeft een gesprek gevoerd met DUS Weert als tweede grootste partij en
winnaar en met de VVD als zittende partij en winnaar. Beide gesprekken zijn constructief verlopen.
In het gesprek van Weert Lokaal met DUS Weert is uitgebreid gesproken over oud zeer. Dat dit
besproken is, is goed voor de onderlinge verhoudingen en voor de verhoudingen in de raad.
Gebleken is dat niet alles wat er is gebeurd tussen partijen is verwerkt.
In het gesprek van Weert Lokaal met de VVD is gesproken over de samenwerking in het college, de
deskundigheid van wethouder Van Eijk en de samenwerking binnen de coalitie.
Weert Lokaal heeft op basis van de gevoerde gesprekken aangegeven dat er op dit moment
onvoldoende basis is voor een vruchtbare samenwerking met DUS Weert. Weert Lokaal wil samen
met de VVD een verkenning doen naar een derde partij om mee samen te werken. Er zullen
gesprekken worden gevoerd met het CDA als huidige coalitiepartner en met D66, dat een zetel
heeft gewonnen.
De informateur zal daarna ofwel een tussenadvies uitbrengen ofwel het eindadvies. Dit eindadvies
zal goed worden gemotiveerd op basis van de gehouden gesprekken.
DUS Weert geeft aan de conclusie van de informateur dat er geen basis is voor deelname aan de
coalitie niet te delen.
Weert Lokaal begrijpt de teleurstelling bij DUS Weert, maar licht toe dat er tussen de fracties zaken
zijn voorgevallen die niet na 1 gesprek uit de wereld zijn. Er is tijd nodig om relaties te herstellen
en te komen tot een vruchtbare en stabiele samenwerking. Als DUS Weert de komende 4 jaren een
constructieve samenwerking laat zien kan de partij een samenwerkingspartner zijn.
3.
Toelichting vervolgtraject informatiefase
Het tussenadvies betreft een vertrouwelijke terugkoppeling naar de onderhandelende partijen. De
informateur zal aan het einde van het informatietraject communiceren. Het eindadvies zal in een
openbare raadsbijeenkomst worden besproken.
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