
Beste partijleiders, 

Naar aanleiding van de tweede en derde verkenningsronde stuur ik deze brief. Hierin wil ik de 

uitkomst van de verkennende fase delen, een schets geven van het gevolgde proces en een 

suggestie doen voor de toekomst. 

Op basis van de gesprekken in de verkennende fase is er op dit moment voldoende basis om 

coalitiebesprekingen te starten tussen het CDA, VVD, PvdA en D66. Het CDA stelt voor dit te doen 

onder leiding van Hilde Westera. VVD, PvdA en D66 ondersteunen dat voorstel. Hilde is werkzaam 

als directeur van het CDA partijbureau. 

De basis voor deze partijen is in eerste instantie de positieve keuze voor elkaar, in tweede instantie 

het resultaat van de eerste inhoudelijke verkenning die voldoende aanknopingspunten laat zien om 

tot een coalitieakkoord te komen.  

Nogmaals wil ik hierbij herhalen dat alle partijen in Maassluis bereid zijn om deel te nemen in het 

stadsbestuur en dat er ook geen partijen over en weer uitgesloten zijn. Wel zijn er voorkeuren 

uitgesproken om samen te werken in een coalitie.  

Zaterdag 24 maart zijn alle partijen voor de eerste keer individueel uitgenodigd. Dit heeft 

geresulteerd in een verslag op woensdag 28 maart dat is gedeeld met de partijen met daarin een 

samenvatting van de grootste gemene delers zowel op inhoud als proces en diverse ingebrachte 

suggesties. Ook is in dit verslag een voorstel gedaan voor vervolgstappen. 

Vrijdag 30 maart zijn VSP, CU, FvM, GL en MB wederom individueel uitgenodigd, in dit gesprek is 

aandacht geweest voor reacties op het verslag en is er verder gesproken over openstaande zaken 

naar aanleiding van de eerste ronde. Vrijdag 30 maart zijn CDA, VVD, PvdA en D66 gezamenlijk 

uitgenodigd waarbij een eerste verkenning voor een mogelijke samenwerking is onderzocht. Hieruit 

kwam naar voren dat er voldoende basis is om een vervolg verkenning te organiseren waarbij de 

inhoudelijke verkenning centraal staat. Dit is gedaan op 4 en 5 april. Vrijdag 30 maart kwam al naar 

voren dat de beoogde coalitiepartners graag de in het verslag benoemde breed gedeelde thema’s en 

bereidheid om daar raadsbreed over mee te denken nadrukkelijk omarmen. Om deze bredere 

inhoudelijke verkenning procesmatig te verkennen en om de uitkomst van de tweede 

verkenningsronde te delen is op dinsdag 3 april een derde gespreksronde georganiseerd met VSP, 

FvM, MB, CU en GL. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat er geen brede behoefte is om op dit 

moment te spreken over een raadsbreed thema akkoord. Wel zou dit in de toekomst kunnen, als 

een coalitieakkoord daarvoor ruimte biedt. Nogmaals kwam in deze gesprekken naar voren dat zij 

liefst een coalitieakkoord op hoofdlijnen zien, waarbij ruimte is voor inbreng van de raad.  

Afsluitend; in het presidium is in december afgesproken dat de grootste partij na de verkiezingen de 

lead heeft in de coalitievorming. Onder andere de Raad voor het Openbaar Bestuur heeft een aantal 

suggesties gedaan voor modellen om te komen tot een akkoord. Het is mijn aanbeveling om de 

komende raadsperiode te onderzoeken of hier modellen tussen zitten die in 2022 in Maassluis 

gebruikt kunnen worden.  

Via deze weg wil ik alle partijen danken voor de openhartige gesprekken de afgelopen twee weken. 

Ook wil ik Hilde veel succes wensen bij de taak die zij nu oppakt.  

Met vriendelijke groet, 

 

Fenny Helfferich 



 

Ter informatie: Het advies verslag van woensdag 28 maart, een kopie van deze brief en een 

persbericht zal 6 april om 12 uur worden verstuurd naar de bekende media. 

  



 


