
Verslag overleg coalitieonderhandelingen 31 maart 2022

Aanwezig
Informateur: H. Mackus
Weert Lokaal: M. van den Heuvel en S. Winters
DUS Weert: H. Marechal
VVD: W. van Eijk en T. van Gemert
CDA: P. Mols en G. Gigase
D66: L. Steinbach en R. Gerits
PvdA: L. Heuvelmans en J. Meijer
Groen Links: T. Karg 
Griffier: M. Wolfs-Corten

1. Opening
De informateur opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Het overleg van 
vanavond is vertrouwelijk. De heer Van de Tillaar en mw. Latrache zijn afgemeld. 

2. Algemene bevindingen van de informateur
De informateur bouwt tussenstappen in het informatieproces in om alle betrokkenen mee te 
nemen. Er wordt pas na afronding van de informatiefase naar buiten toe gecommuniceerd. 

Alle partijen hebben gesproken over de opkomstbevordering en de vergaderstructuur. Hierover zal 
de informateur in het eindadvies een advies formuleren. Verder zal het FVO het onderwerp 
vergaderstructuur oppakken. De informateur heeft geconstateerd dat de onderlinge verhoudingen 
en de sfeer in de raad goed zijn. Partijen vinden een debat in de raad dat scherp is op de inhoud, 
maar zacht op de persoon belangrijk. Na de raadsvergadering moet er ruimte zijn voor 
gezelligheid. 

De informateur is telefonisch benaderd door Stichting De Lichtenberg en een brief ontvangen van 
de Bewoners Organisatie Binnenstad. Beiden heeft hij laten weten dat de inbreng bij de 
formatiefase zal worden betrokken. Dat geldt ook voor de andere brieven die voor de 
onderhandelende partijen zijn binnengekomen.

3. Tussenadvies informateur
Geen van de partijen sluit een van de andere partijen uit. Wel worden sommige 
coalitiesamenstellingen minder wenselijk geacht vanwege oud zeer. 

Er worden door partijen geen breekpunten genoemd, wel aandachtspunten voor de inhoud die 
bespreking behoeven. Ook zijn er zaken gebeurd die uitgesproken moeten worden. 

Er is een voorkeur voor een 3-partijen-college zodat er een goede balans is tussen coalitie en 
oppositie. Een college bestaande uit 4 partijen wordt minder wenselijk geacht. Een coalitie wordt 
dan te breed en de oppositie te klein. Een coalitie van slechts 2 partijen wordt smal gevonden. 
Partijen vinden een rol voor Weert Lokaal in alle varianten logisch. 

Een grote meerderheid is voor een coalitieakkoord eventueel aangevuld met speerpunten vanuit de 
raad (tussenvorm). Dit zal in het eindadvies worden verwerkt, waarna het in het formatietraject 
verder kan worden verkend. 

Er is kritiek geuit op de samenwerking binnen de huidige coalitie en op de samenwerking binnen de 
huidige raad. 

4. Toelichting vervolgtraject informatiefase
In de volgende ronde zullen inhoudelijke punten en onderlinge verhoudingen worden uitgediept.
De informateur wil verkennen of een samenwerking tussen Weert Lokaal en DUS Weert als 
winnaars van de verkiezingen mogelijk is. 

Op 2 april zal dit in een gesprek worden onderzocht. Op 4 april vindt een gesprek plaats tussen 
Weert Lokaal en de VVD waarin samenwerking zal worden verkend. Beide combinaties vormen een 
meerderheid. Omdat de voorkeur bestaat voor een 3-partijen college wordt vervolgens bezien 
welke partij daarvoor in aanmerking komt. 
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Op 5 april om 21 uur vindt er weer een plenaire terugkoppeling plaats (locatie: raadzaal). Dan 
worden de vervolgstappen bepaald. 

Alle partijen geven aan met dit procedurevoorstel van de informateur te kunnen instemmen.

5. Communicatie
De informateur zal aan het einde van het informatietraject communiceren.

6. Rondvraag 
De vraag over de procedure om te komen tot een nieuwe vergaderstructuur is aan het begin van 
de vergadering beantwoord. Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag.


