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                   4 april 2014, Utrecht

  

Aan de fractievoorzitter van D66 Klaas Verschuure, 

 

 

Allereerst dank voor het vertrouwen dat ik heb gekregen om als informateur aan de slag te 

gaan in Utrecht. De opdracht die ik heb gekregen is om te zoeken naar mogelijke coalities 

die op breed draagvlak kunnen rekenen en die recht doen aan de verkiezingsuitslag. Daarbij 

is het door alle partijen onderschreven fundament als uitgangspunt meegegeven. In dit 

advies doe ik verslag van de mogelijkheden op inhoud, breng ik de belangrijkste punten in 

kaart en geef ik tenslotte gericht advies over het vervolg, de formatie.  

 

Utrecht is een jonge stad en het is mooi om te zien dat dit kenmerk nu ook tot uitdrukking 

komt in de raad: de gemiddelde leeftijd van de Utrechtse raadsleden is 37 jaar. En 40 % van 

de raadsleden is vrouw, 9% meer dan in de vorige periode. Ik ben onder de indruk van het 

talent van de Utrechtse raadsleden die bij mij aan tafel zijn geschoven. Utrecht krijgt de 

raadsleden die ze verdient: open, betrokken, scherp, verantwoordelijk. Alle fracties zijn 

bereid om een bijdrage aan het nieuwe college te leveren. Alle fracties zien het fundament 

als goede basis voor de nieuwe bestuursperiode. Als ik dit fundament als uitgangspunt neem 

dan zoek ik naar de bereidheid tot het sluiten van een akkoord op hoofdlijnen, een open en 

onbevangen bestuursstijl en ruimte laten aan anderen. 

 

In alle gesprekken die ik heb gevoerd werd met waardering gesproken over het open debat 

dat de afgelopen vier jaren in de raad is gevoerd en de verschillende coalities die mogelijk 

zijn geweest op thema's en dossiers. Er was ruimte voor oppositie en voor eigen inbreng. 

Mijn conclusie is dan ook dat breed draagvlak voor het college meer is dan een comfortabele 

meerderheid. Het college moet een afspiegeling zijn van wat zich in de raad aftekent. 

Samenwerken op thema's, niet vasthouden aan klassieke partijdogma's, maar met respect 

voor elkaars ideologische waarden zoeken naar innovatieve oplossingen. De open cultuur 

waar het fundament over spreekt, betekent een open cultuur in het stadhuis en een open 

houding naar de stad. De Utrechtse raad wil een college dat gebouwd is op vertrouwen en 

wederzijds respect en het gunnen van ruimte voor de ander. 

 

De belangrijke dossiers die alle fracties noemen voor de komende jaren zijn: zorg in relatie 

tot de drie decentralisaties vanuit het rijk, mobiliteit en luchtkwaliteit, duurzaamheid, 

economie en werkgelegenheid, veiligheid in relatie tot privacy en vernieuwend besturen en 

participatie. Mijn eerste advies is om tijdens de formatie in dialoog met de stad, de raad en 

de organisatie de inzet op deze thema's vast te verkennen. 

 

De raad heeft er nieuwe partijen bij gekregen. Bij die partijen proefde ik veel elan en een 

intrinsieke wil om te vernieuwen. Student en starter is zo'n nieuwe kleine partij met een fris 

geluid en een agenda die goed aansluit bij het bestaande beleid. Zij wil inzetten op het 

daadwerkelijk bouwen van meer starterswoningen om doorstroming te bevorderen. Ook de 
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internationale profilering van de stad om bedrijvigheid aan te trekken in combinatie met een 

stevige gedeelde kennisagenda, is een belangrijke prioriteit. 

 

De Partij voor de Dieren stelt zich bescheiden op. Zij willen geen "plofpartij" zijn en 

langzaam hun positie in de raad en in de stad verstevigen. Hun agenda is glashelder en 

gestoeld op 4 principes: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke 

verantwoordelijkheid. Zij geven mij mee dierenwelzijn en duurzaamheid graag terug te willen 

zien in een akkoord op hoofdlijnen en in de portefeuilles van de nieuwe collegeleden.  

 

Stadsbelang Utrecht, een andere nieuwkomer, wil zijn verantwoordelijkheid nemen en stelt 

zich beschikbaar voor deelname aan het college. De partij wil zich sterk maken voor een 

gezonde woning-, winkel- en kantorenmarkt. Stadsbelang Utrecht de markt in staat stellen 

vanuit een groeiende economische vitaliteit meer werkgelegenheid te creëren. Ik zie dat 

echter met de huidige samenstelling van de fractie op gespannen voet staan met een 

deelname aan een college.  

 

Ik was onder de indruk van de ChristenUnie die met jong talent, ambitie op inhoud en drive 

laten zien wat ze in huis hebben om nieuwe politiek te bedrijven. Er bleek echter geen 

mogelijkheid om de barrière rondom het dossier raamprostitutie weg te halen, waardoor ik 

ben genoodzaakt ze nu niet als deelnemers voor het college te zien. 

 

Het CDA ziet zorg en de decentralisaties als speerpunt voor de komende vier jaar. Niemand 

mag door het ijs zakken, enige compensatie moet de gemeente wel kunnen geven als het 

gedecentraliseerde budget ontoereikend is. Voor de lange termijn wil het CDA de stad verder 

voorbereiden op langer thuis wonen. En op het gebied van veiligheid overlast hard blijven 

aanpakken. 

 

De SP straalt vertrouwen uit om mee te doen in het college. De SP pleit voor een 

hardheidsclausule bij de decentralisaties in de zorg. Als na invoering van de decentralisaties 

blijkt dat er inwoners door het ijs zakken, omdat het geld dat meekomt vanuit het rijk 

onvoldoende is, moeten we als gemeente geld gereserveerd hebben om daar iets aan te 

doen. Ze willen vernieuwen: investeren in betaalbare woningen en werkgelegenheid met een 

ambitie om van Utrecht de stad met de laagste werkeloosheidscijfers te maken.  

 

De PvdA loopt niet weg voor politieke verantwoordelijkheid, maar het is een feit dat ze fors 

verloren heeft. Voor eventuele deelname aan het college dient een herkenbaar en voor de 

PvdA inhoudelijke agenda de onderlegger te zijn. Inhoudelijke onderwerpen waarop zij 

afspraken willen maken zijn: werk, wonen, zorg. Ruimte bieden en financiën zijn voor de 

PvdA aanvullende onderwerpen waarbij slagkracht en uitvoeringskracht niet vergeten mogen 

worden. 

  
De VVD ziet kansen om beter gebruik te maken van de creatieve kracht van de stad. Nog 

meer vraaggericht opereren als gemeente met een focus op kerntaken. Zij zien partijen die 

willen vernieuwen als kans voor het komende college. De economische agenda moet worden 

aangescherpt, met het oog op werkgelegenheid. Subsidies ziet de VVD liever in de vorm van 
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een investeringsfonds of stimuleringconstructie, waarbij een gelijkwaardige relatie tussen de 

gemeente en de afnemende partij bestaat.  

 

GroenLinks is tevreden over de manier waarop de afgelopen jaren is samengewerkt in het 

huidige college. De partij zet de komende jaren graag het ingezette beleid op het gebied van 

mobiliteit en duurzaamheid voort. De decentralisaties in de zorg bieden kansen en 

GroenLinks wil graag concrete afspraken maken over de manier waarop de decentralisaties 

worden opgevangen. In de economische agenda zetten ze graag in op het creëren van meer 

banen.  

 

Voor D66 is een stevige economische agenda ten behoeve van de werkgelegenheid de 

belangrijkste prioriteit. Utrecht moet zich doorontwikkelen in de richting van een effectieve 

regiegemeente. Zij hebben hier reeds initiatief in genomen door het fundament als basis 

voor de gesprekken te nemen. Er is een wil om een brede vernieuwingsagenda te 

presenteren, onder andere op het gebied van de onderwijs, wonen, mobiliteit en zorg. Zij 

zijn op zoek naar partners in het te vormen college die aan deze agenda willen meewerken. 

 

De verkiezingsuitslag maakt dat er veel coalities mogelijk zijn. Ik heb iedere partij gevraagd 

haar droomcoalitie te benoemen en alle genoemde opties heb ik serieus onderzocht. Dat 

was de reden dat er meerdere keren met verschillende partijen is gesproken. Er wordt breed 

gedeeld dat D66 en GroenLinks de ruggengraat van het nieuwe college moeten vormen. Net 

als vier jaar geleden heeft D66 de voorkeur uitgesproken voor een coalitie door het midden 

en voor hen is dat met Groen Links en VVD. In mijn gesprekken met GroenLinks blijkt dit niet 

zomaar een bespreekbare optie. Zij zien op inhoud veel obstakels voor samenwerking met 

de VVD alleen. Dit heeft GroenLinks in de campagne ook actief uitgedragen. GroenLinks wil 

graag samenwerken met D66 en is bereid samenwerking met VVD te verkennen, mits er een 

tweede partij ter linkerzijde meedoet.  

 

In mijn gesprekken met zowel de VVD als SP viel mij op dat beide partijen elkaar als 

constructieve partners op verschillende thema's hebben ervaren de afgelopen jaren. Op 

enkele inhoudelijke dossiers is verdere verkenning tussen de partijen nodig. De 

hardheidsclausule bij de decentralisaties is daar een voorbeeld van. De OZB/gemeentelijke 

belastingen is voor beiden geen breekpunt, maar de manier waarop de partijen het willen 

inzetten verschilt. De privatisering van gemeentelijke diensten is ook een onderwerp waar SP 

en VVD zich over hebben uitgesproken. De SP voelt niet voor privatisering, maar wil wel 

kijken hoe gemeentelijke diensten beter kunnen presteren.  

 

Alles gewogen kom ik tot het advies om met D66, GroenLinks, VVD en SP verkennende 

gesprekken om een college te vormen te laten voeren. Daarmee wordt recht gedaan aan de 

verkiezingsuitslag, de wil om te vernieuwen en is breed draagvlak verzekerd. Daarbij zijn 

D66 en GroenLinks de ruggengraat van het nieuwe college. Zij bewaken samen het akkoord 

op hoofdlijnen, zoals met het fundament onderschreven. 
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Een alternatief is het vormen van een minderheidscoalitie van D66 en GroenLinks, waarbij 

maximaal ruimte voor de raad is en blijft om in wisselende coalities meerderheden te vinden. 

Met deze optie geven beiden partijen direct concreet uitvoering aan het fundament. Dit zie ik 

als een spannende vernieuwende optie, die ook recht doet aan de verkiezingsuitslag. Maar 

deze optie voldoet niet aan de opdracht om te zoeken naar een college met breed draagvlak. 

 

Ik hoop van harte dat dit advies jullie ten dienste is. En ben vanzelfsprekend bereid hier 

nadere toelichting op te geven. Ik wens jullie veel succes bij het vormen van het nieuwe 

college voor deze prachtige stad. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Albertine van Vliet-Kuiper 

 


