
1. Duiding en richting 

1.1 Duiding uitslag 

Een aantal zaken vallen op. Het meest valt op dat er niet zoveel verandert. De kiezer heeft gekozen 

voor stabiliteit. De huidige coalitie behoudt dezelfde meerderheid, weliswaar in andere onderlinge 

verhoudingen. Daarin wordt waardering gezien voor de huidige coalitie. Waarbij het CDA de grootste 

partij is geworden en de PvdA een zetel verliest, maar dat het verlies ten opzichte van de landelijke 

trend meevalt. De lokale partijen VSP, MB en FvM winnen niet, dit in tegenstelling tot de landelijke 

trend. Overall werd verwacht dat VSP het beter zou doen, en dat geven zij ook zelf aan. CU wint ten 

opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen en komt nu zelfstandig op 2 zetels. GL en FvM 

doen voor het eerst mee en krijgen respectievelijk 1 en 2 zetels. Het gehele politieke landschap is 

meer versnippert, waar voorheen 7 partijen deelnemen, doen nu 9 partijen deel.  

Ten aanzien van de opkomst valt op dat dit bijna de helft van de stemgerechtigde inwoners niet 

gestemd heeft. Dit wordt benoemd als zorg, waarbij dit wordt gekoppeld aan gebrek aan 

vertrouwen in de politiek. 

1.2 Realistische coalitiemogelijkheden 

Allereerst moet gezegd worden dat alle partijen willen meedoen en er zijn ook geen partijen die 

elkaar hard uitsluiten. Wel liggen er tussen partijen uitdagingen, op de inhoud of op de relatie, die 

eerst onderling besproken moeten worden voor er een goede basis van samenwerking kan zijn. De 

bereidheid om samen te werken, bereidheid om de stad te besturen, bereidheid om er samen uit te 

komen is er in de volle breedte van de raad. 

Als realistische mogelijkheid wordt erdoor vrijwel iedereen genoemd de huidige coalitie van CDA, 

VVD en PvdA.  

Daarnaast wordt er door alle partijen genoemd dat deze coalitie wel de kleinst mogelijke 

meerderheid heeft.  

Dat maakt dat er vrij wordt gedacht over mogelijke aanvullingen van deze coalitie. Hierbij kan 

gedacht worden aan een samenwerking op thema’s, een gedoogsteunfunctie variant, een variant 

waarbij wordt deelgenomen aan de coalitie zonder een wethouder te leveren en varianten waarbij 

wel een wethouder wordt geleverd.  

Op basis van de gesprekken die ik heb gevoerd, is het meest genoemd om te onderzoeken of een 

variant waarbij de huidige coalitie met D66 als coalitiepartner zonder wethouder zou kunnen slagen. 

Waarbij dit ook door al deze partijen zelf als mogelijkheid benoemd is.  

Varianten die ook breder draagvlak hebben, in de zin van meerdere malen genoemd, zijn de 

genoemde coalitie met D66 aangevuld met Maassluis Belang of een coalitie met CDA, VVD, PvdA en 

MB.  

Om te onderzoeken of de eerst genoemde variant voldoende draagvlak heeft, dan wel of de tweede 

of derde variant verder onderzocht kunnen worden, stel ik een tweede gespreksronde voor waarin 

dit wordt verkend.  

Andere varianten die ook genoemd zijn: 



CDA-VVD-VSP // CDA-VVD-PvdA-CU // CDA-VVD-VSP-CU //CDA-VVD-CU-GL //CDA-VVD-PvdA +lokaal 

(FvM, MB en/of VSP) // CDA-VVD-VSP-FvM // CDA-VVD-PvdA-VSP (vorige coalitie) // CDA-VVD-CU-

D66 (landelijke coalitie) 

1.3 Vervolg stappen 

Ik stel voor om een kort individueel gesprek te voeren met de partijen die in de tweede verkennende 

ronde niet gezamenlijk aan tafel uitgenodigd worden. Deze terugkoppeling is door alle partijen als 

gewenst aangegeven. Daarbij is het zo dat dit een advies is, in deze fase van het proces. Het is 

mogelijk dat er ook andere coalitiemogelijkheden verder onderzocht worden. Omdat ik onder 1.2 al 

expliciet de mogelijkheden met MB heb benoemd, nodig ik hen uit voor een iets langer gesprek.  

Vervolgens stel ik voor; een gesprek tussen CDA, VVD, PvdA en D66 om te verkennen of er een basis 

is voor coalitieonderhandelingen. Waarbij ook onderdeel van het eerste gesprek is of er behoefte is 

om de coalitie verder uitbreiden. Daarnaast adviseer ik om te bespreken in welk format de 

coalitieonderhandelingen zouden kunnen plaatsvinden.  

Voor het vervolg van het proces is ook nog genoemd door de CU om in de raad een duidingsdebat te 

houden. Met deze suggestie doe ik in deze fase niets, het staat de raad natuurlijk vrij om wel te 

doen.  

 

2. Coalitievorming 

2.1 Proces  

Een transparant proces met daarin een open blik heeft de brede voorkeur. De transparantie zou 

bijvoorbeeld kunnen door tweewekelijks een update te geven over de stand van het proces door de 

grootste coalitiepartij. Door een transparant proces zou er ook  vertrouwen herwonnen kunnen 

worden bij inwoners. In breedte is ook het besef dat een coalitieakkoord (gedeeltelijk) tot stand 

komt achter gesloten deuren en daarom zou de wens wel zijn om zodra er een concept is dat dit met 

de partijen, dan wel in de raad wordt besproken, waarbij suggesties kunnen worden gedaan. 

Daarnaast om dit ook voor te leggen aan de adviesraden, aan inwoners en aan organisaties uit 

Maassluis. Dit zou bijvoorbeeld kunnen op het moment dat de financiële onderbouwing wordt 

doorgerekend. Een moment in de tijd waarin er in de coalitieonderhandeling al een natuurlijke 

pauze is.  

Vanuit een aantal partijen is expliciet de wens uitgesproken om de coalitieonderhandelingen te laten 

begeleiden door een (relatief) onafhankelijk voorzitter. 

2.2 Coalitievorming 

Tijdens de coalitievorming moet er ook expliciet tijd en aandacht zijn voor het groeien van 

vertrouwen tussen de partners. Dat vertrouwen resulteert in commitment op het coalitieakkoord en 

vertrouwen dat er een basis is waardoor er ook op latere momenten nog aanvullende aanspraken 

gemaakt kunnen worden. Onderdeel van het groeien van vertrouwen is om in de coalitie 

onderhandeling met elkaar de stabiliteit van de fracties te bespreken.  

Het is van belang om vooraf met elkaar te bespreken hoe de samenwerking plaats gaat vinden. 

Waarbij als optie is genoemd een jaarlijks evaluatiemoment met wethouders en fractievoorzitters 

om elkaar in alle openheid feedback te geven.  



2.3 Coalitieakkoord  

De algemene wens is dat het coalitieakkoord beknopt is. Dat het op hoofdlijnen is, concreet, 

leesbaar en begrijpelijk. Een voorbeeld van de invulling, is een coalitieakkoord met circa 10 plannen 

per jaar, waar ook een budget koppeling bij is, incidenteel, dan wel structureel. Een niet volledig 

dichtgetimmerd akkoord geeft ook de gemeenteraad de mogelijkheid een bijdrage te leveren in 

beleid.    

Naast de concrete plannen per jaar, kan er een hoofdstuk worden toegevoegd met lopende en soms 

ook slepende dossiers waar nu een oplossingsrichting wordt gekozen, zodat deze dossiers in het 

begin van de collegeperiode kunnen worden behandeld.  

Een financiële onderbouwing een doorrekening van deze plannen is door alle partijen gewenst.  

Naast deze inhoudelijke hoofdstukken, zou er vorm gezocht kunnen worden om tot een gezamenlijk 

aantal waarden te komen waaraan nieuw beleid getoetst wordt. Bij dit onderdeel kan de 

samenwerking gezocht worden met zo mogelijke alle partijen en in de gemeenteraad. 

Een raadsbreed akkoord is benoemd, echter hierbij is door geen enkele partij benoemd dat dit een 

reële optie is. De voorkeur is raadsbreed om tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen te komen, zodat 

er daarna ook ruimte is voor input vanuit de raad.  

Een suggestie die is gedaan om jaarlijks een toets moment op hoofdlijnen in de raad van het 

coalitieakkoord. 

2.4 Wethouders   

De wens is uitgesproken dat er een sterk wethouders team komt. Hierbij moet gekeken worden naar 

kwaliteit en ook naar draagvlak vanuit de raad. Een gedachte die geopperd is, is om ook kandidaten 

aan te trekken van buiten de coalitiepartijen op basis van kwaliteit. Als het gaat om de portefeuille 

indelingen zijn er twee thema wethouders benoemd, een voor ouderenbeleid en een voor 

duurzaamheid. 

Over het aantal wethouders, zowel het aantal fte’s, als het aantal personen wat dat moet opvullen 

en in welke verhouding, zijn een hoop suggesties gedaan. Dit varieerde van varianten met 3 

wethouders, waarbij er ook meerdere malen is genoemd dat dit qua werkdruk belasting echt te 

weinig is. Tot varianten met 6 wethouders. In alle varianten kwam een reflectie van het aantal zetels 

in combinatie van het aantal wethouders naar voren.  

Een suggestie die gedaan is om het integriteitsonderzoek zo spoedig mogelijk starten door dat de 

coalitiepartijen via de griffier de mogelijke kandidaten doorgeven. Hiermee hoeven namen van de 

kandidaten niet direct in de openbaarheid en is het mogelijk om vooraf te controleren of er 

integriteitsbelemmeringen zijn.  

 

  



3. Inhoudelijke overeenkomsten 

Hieronder volgen inhoudelijk veel genoemde thema’s met daarbij de kernwoorden.  

Een thema kan zijn, hoe je al je beleid tot uitvoering zou willen brengen, het kan ook zijn wat je tot 

uitvoer wilt brengen. Thema’s die zowel de “hoe” als de “wat” hebben zijn:  

Een duurzame stad: voorbeeldgedrag van de overheid, altijd deze bril, 2040, inzet 

informatietechnologie, financieel duurzaam 

Een communicatieve stad - Communicatie met inwoners, klantvriendelijke gemeente, de gemeente 

de wijk in, inspraak, gebruik maken professionaliteit inwoners 

Een aantrekkelijke stad – nette buitenruimte, bloemen, groen in de wijken, cultuur, evenementen, 

sporthal, autoluwe binnenstad 

Een zorgzame stad – zorg voor wie ziek is, eenzaamheid onder ouderen, ouderenzorg, 

armoedebestrijding, eigen ambulance, sociaal vangnet, schuldenaanpak 

Een stad om in te wonen – woningbouw 180k-250k, sociale woningbouw, midden huur, gemengde 

wijken, leven bestendig bouwen, doorstromen, woonserviceszones 

Een stad om in te leren – schoolgebouwen, onderwijsondersteuning, technisch onderwijs, 

taalonderwijs nieuwkomers, VVE verbreden door thuis te betrekken, gelijke kansen 

Een stad om in te werken – werkgelegenheid, stageplaatsen voor iedereen, beschut werken, 

ondernemerschap, aandacht kleine ondernemers, maassluise ondernemers betrekken bij 

aanbestedingen. 

Een bereikbare stad – fietsen, openbaar vervoer, ontsluiting kade en Oude Veiling, gratis OV 

minima, parkeren RK, (niet) parkeren binnenstad, verkeersvrije markt 

Een inclusieve stad – integratie, tegengaan segregatie, tegengaan discriminatie, vergroten diversiteit 

Een veilige stad – handhaving, veiligheid 

Naast inhoudelijke themas, welke soms geformuleerd zijn op basis van de aangedragen speerpunten 

en soms op basis van de aangedragen uitdagingen. Zijn er ook een drietal onderwerpen die breed als 

uitdaging worden benoemd: 

Vertrouwen in de politiek - reactie snelheid, integriteit, communicatie van de gemeente, 

communicatie tussen raad en bestuur, herkent iedereen zich in bestaande partijen 

Jongeren – Hoe houd je jongeren in Maassluis 

Ouderen – Hoe zorgen we voor ouderen, wonen, eenzaamheid, armoede.  


