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I N F O R M A T I E F A S E 

 

 
OPENBARE START ONDERHANDELINGEN FORMATIE 2018 23 maart 2018 17.00 uur 

 
 

Aanwezig aan de raadstafel: 

voorzitter: mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

griffier     : mevrouw J.C. Zantingh 

de fractievoorzitters: 

LPL – H.K. Langenberg, VVD – B.M.J. Hoenen, D66 – J.H.W. Hendriks, PvdA – J.J.E. van Reijn, GrL – B. 

Vastenhoud, CDA – M. van der Stelt, CU/SGP – G. Schipaanboord 

Alle partijen bedanken de kiezers en feliciteren de winnende partijen. 

LPL 

LPL zal als grootste partij de leiding nemen bij het formatieproces. Komende week zal LPL met elke 

partij apart een informatief gesprek voeren en dan concluderen welke samenwerking de meeste kans 

biedt. LPL nodigt inwoners en instellingen uit per mail aan de griffie te laten weten welke wensen zij 

hebben t.a.v. het coalitieakkoord. Hoewel de onderhandelingsgesprekken niet in het  openbaar 

gevoerd worden, zal LPL uiteraard de resultaten openbaar delen. 

VVD 

De VVD gaat de onderhandelingen met open vizier in en sluit niemand uit. De VVD is graag bereid 

deel te nemen aan een volgend college en heeft hiervoor een wethouder beschikbaar. 

D66 

D66 pleit ervoor de overeenkomsten als basis (raadsakkoord) vast te leggen, met daar bovenop een 

coalitieakkoord waarin de verschillen zijn benoemd. D66 is uiteraard bereid tot deelname in een 

coalitie, maar beseft dat gezien de verkiezingsuitslag enige bescheidenheid past. 

PvdA 

Ook de PvdA pleit ervoor zoveel mogelijk zaken raadsbreed op te pakken. De PvdA is blij met de 

winst en wil graag het huidige college voortzetten om de ingezette projecten af te kunnen maken. 

GrL 
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GrL verklaart zich bereid tot deelname in een coalitie en pleit voor een coalitie die nog voldoende 

ruimte laat voor discussie in de raad. Belangrijke punten voor GrL: duurzaamheid, innovatie sociaal 

domein, wonen en creatief omgaan met woonvormen voor bijzondere doelgroepen.    

CDA 

Het CDA wil graag opnieuw bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Het CDA ziet daarbij op 

voorhand geen breekpunten. 

CU/SGP 

De CU/SGP ziet er naar uit vanuit de behaalde zetel de Christelijke politiek concreet te maken. De 

CU/SGP zal voorstellen constructief vanuit de inhoud beoordelen. Belangrijke punten voor de 

komende jaren: tekort jeugdhulp (graag opnieuw in gesprek met de professionals), verkeer, regio, de 

nieuwe welzijnsorganisatie. Over dit laatste punt wil CU/SGP graag met de nieuwe raad opnieuw 

praten. 

LPL 

- over controversiële onderwerpen kunnen partijen een motie indienen bij de installatieraad. 

- LPL verkiest een coalitieakkoord boven een raadsakkoord. 

- LPL ziet een wezenlijke rol voor de oppositie. 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.38 uur. 

 

GRIFFIER 

180430 

 

 

 

F O R M A T I E  2018 – 2022 
 
 

Gesprek LPL met: PvdA op 27 maart 2018 

Aanwezig: 

LPL: Hugo Langenberg, Joost Bruggeman 

PvdA: Olaf Mcdaniel, Joyce van Reijn 

Verslag: Tineke Zantingh (griffier) 
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Rol Hugo Langenberg: verkenner. 

Doel gesprek: 

- inventariseren coalitiemogelijkheden 

- eventuele breekpunten 

Coalitiemogelijkheden: 

De PvdA heeft een voorkeur voor voortzetting  huidige coalitie vanwege: 

- personele samenstelling 

- inhoudelijke samenwerking 

GrL is niet de eerste keus van de PvdA.D66 ligt vanwege het verlies niet voor de hand. Wel hoopt de 

PvdA dat de verhouding met die partij verder normaliseert en dat het tweetgedrag daar geen afbreuk 

aan doet.  

Breekpunten: 

- wat betreft de fusie wil PvdA uitzoeken wat fusie echt betekent voor elke gemeente. Dan kun 

je een keuze maken op basis van feiten en het uitleggen aan de inwoners. Verplichte fusie is 

niet aan de orde. 

- sociaal domein is een belangrijk onderwerp 

PvdA zet in op vier parttime wethouders (0,6 voor PvdA, 0,8 voor de anderen). Sociaal Domein vraagt 

zeker 0,8 fte. De PvdA is erg tevreden met de huidige portefeuille, afval, sport, duurzaamheid, 

armoedebeleid en statushouders. Een portefeuille zonder sport is denkbaar, maar de vraag is 

waarom?  

Wensen: 

- 11 zetels niet wenselijk 

- concept-akkoord serieus voorleggen aan alle maatschappelijke organisaties 

- de PvdA zou graag op majeure dossiers raadsbreed principe-afspraken maken en daarboven 

op een coalitieakkoord maken. 

Doel tweede gesprek: 

Inbrengen wat je als partij wilt realiseren. De PvdA levert al vast een aantal punten in. 

 

GRIFFIER 

180328 
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F O R M A T I E  2018 – 2022 
 
 

Gesprek LPL met: VVD op 27 maart 2018 

Aanwezig: 

LPL: Hugo Langenberg, Joost Bruggeman 

VVD: Bart Hoenen en Willem Joosten 

Verslag: Tineke Zantingh (griffier) 

 

Rol Hugo Langenberg: verkenner. 

Doel gesprek: 

- inventariseren coalitiemogelijkheden 

- eventuele breekpunten 

Coalitiemogelijkheden: 

- LPL/VVD/CDA is een goede basis, aangevuld met CU/SGP. 

- als tweede optie de basis zonder aanvulling. Een krappe meerderheid dwingt partijen ertoe 

in elkaar te investeren. 

- PvdA of GrL erbij is een mogelijkheid. Gezien de manier waarop de PvdA wethouder zich 

manifesteert vindt de VVD het reëel GrL een kans te geven. 

- D66 is geen voor de hand liggende partner. 

Breekpunten: 

- geen. 

- wat betreft regionale samenwerking: de VVD wil de feiten en cijfers van lichte samenwerking 

en fusie in beeld laten brengen. Een onderzoek naar de voor- en nadelen voor de 

Leiderdorpse inwoners.  

Wensen: 

- wat betreft welzijn moet de lokale component beschermd worden. De huidige wethouder 

heeft gegarandeerd dat dat in de uitvoering het geval is. 

- wat betreft portefeuille: persoonlijke voorkeur voor economie, verkeer, wonen, 

communicatie. 

- De VVD geeft de voorkeur aan drie wethouders van 1 fte. 

- vertrouwen is belangrijk voor de VVD, de onderlinge verhoudingen moeten goed zijn, 

raadsbreed. 
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- een breed basisakkoord waarin ook punten vanuit de oppositie meegenomen worden is een 

optie voor de VVD. 

- De VVD zou het concept-akkoord digitaal aan de inwoners willen voorleggen. Belangrijk 

daarbij is een zorgvuldig verwachtingenmanagement aan de voorkant. 

Doel tweede gesprek: 

Inbrengen wat je als partij wilt realiseren.  

GRIFFIER 

180328 

 

 

 

 

F O R M A T I E  2018 – 2022 
 
 

Gesprek LPL met: CDA op 27 maart 2018 

Aanwezig: 

LPL: Hugo Langenberg, Joost Bruggeman 

CDA: Mirjam van der Stelt en Jeff Gardeniers 

Verslag: Tineke Zantingh (griffier) 

 

Rol Hugo Langenberg: verkenner. 

Doel gesprek: 

- inventariseren coalitiemogelijkheden 

- eventuele breekpunten 

Coalitiemogelijkheden: 

- voorkeur van LPL/VVD/CDA 

11 zetels is krap, maar gezien de huidige en toekomstige financiële situatie verwacht CDA 

weinig spanningen. Vier wethouders waarvan de taken niet logisch verdeeld zijn geeft 

spanningen voor ambtelijk apparaat. CDA noemt ook de mogelijkheid om CU/SGP toe te 

voegen om zo op 12 zetels te komen, maar dat vindt LPL geen optie. 

Breekpunten: 
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- Groen is belangrijk punt, polders! 

- zelfstandigheid. Wel onderzoek naar consequenties lichte samenwerkingsvorm en fusie. 

- Op 1 van de thema’s binnen een van de GR’s goed samenwerken, bijvoorbeeld op gebied 

duurzaamheid. Neem als Leiderdorp voortrekkersrol, zodat je aan provincie laat zien dat er 

goed samengewerkt wordt en dat fusie niet nodig is. 

- welzijnsorganisatie blijft het CDA scherp op. 

Wensen: 

- niet voor raadsakkoord, wel op een paar thema’s raadsbreed een akkoord sluiten, bijv. 

jeugdzorg. Leg het doel vast en ontwikkel samen met de inwoners de weg er naar toe. 

- Retail: plan Lidl knippen in retail, wonen en verkeer, ondernemingen in Oranjegalerij 

akkoord. 

- Op een suggestie van de verkenner om meer te Investeren in elkaar en ook als hele raad 

regelmatig iets sociaals doen reageert het CDA instemmend. 

 

Doel tweede gesprek: 

Inbrengen wat je als partij wilt realiseren.  

N.B. Jeff Gardeniers is vanaf 14 april een week met vakantie. Mirjam van der Stelt neemt dan iemand 

anders uit de fractie mee.  

GRIFFIER 

180328 

 

 

 

 

F O R M A T I E  2018 – 2022 
 
 

Gesprek LPL met: D66 op 28 maart 2018 

Aanwezig: 

LPL: Hugo Langenberg, Joost Bruggeman 

D66: Jeroen Hendriks en Prachee van Brandenburg 

Verslag: Tineke Zantingh (griffier) 
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Rol Hugo Langenberg: verkenner. 

Doel gesprek: 

- inventariseren coalitiemogelijkheden 

- eventuele breekpunten 

Coalitiemogelijkheden: 

- gezien het verlies van D66 lijkt het logisch eerst de mogelijkheid van voortzetting van de 

huidige coalitie te onderzoeken. 

- als dat niet lukt wil D66 graag aanschuiven bij VVD/LPL, omdat die programmatisch gezien 

het dichtst bij D66 liggen. Als 11 zetels onvoldoende is, zou wat D66 betreft het CDA kunnen 

aanschuiven.  Gezien de wisseling van mensen in alle partijen lijkt dat een goede optie. Ook 

met de programma’s van GrL en PvdA zijn overeenkomsten, hoewel wat de PvdA betreft 

verschil van mening over financiën op de loer ligt en het de vraag is of de PvdA bijdraagt aan 

de stabiliteit in het college. 

De verkenner wijst erop dat het gedrag op social media van sommige D66-leden niet helpt bij het 

opbouwen van vertrouwen en goede verhoudingen. D66 wil zich inzetten voor het opbouwen 

van een goede relatie en verwacht dat ook van andere partijen. 

Breekpunten: 

- Geen. 

- Fusie: volgens D66 zien zowel LPL als D66 een fusie als eindstation, onder strikte 

voorwaarden. Over het tempo waarin verschillen de partijen van mening. Wat LPL betreft 

duurt het proces zeker twee raadsperiodes. Wel wil LPL voor Leiderdorp laten onderzoeken 

wat de gevolgen zijn van lichte samenwerking en fusie. D66 stelt voor de discussie aan te 

gaan vanuit een gezamenlijk uitgangspunt: het belang van de Leiderdorpse inwoners. Ook is 

D66 van mening dat het niet wenselijk is ingrijpen van de Provincie af te wachten, omdat het 

in dat geval lastig aan de inwoners is uit te leggen dat zij buiten spel zijn gezet. 

 

Wensen: 

- portefeuillewensen: onderwijs en cultuur, duurzaamheid, onderhoud openbare ruimte 

(groen), verkeer (mobiliteit), financiën, interne bedrijfsvoering, eventueel sport.  

- D66 heeft een aantal wethouders-kandidaten geselecteerd, afhankelijk van de portefeuille 

kan D66 de juiste kwaliteit wethouder leveren. 

- elke partij bepaalt zelf welke wethouders-kandidaat hij levert, binnen het college moeten 

duidelijke werkafspraken worden gemaakt. 

- de verkenner geeft aan het concept-coalitieakkoord eventueel digitaal  voor inspraak te 

willen voorleggen aan de inwoners en maatschappelijke organisaties. 

Doel eventueel tweede gesprek: 

Inbrengen wat je als partij wilt realiseren.  
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De verkenner geeft aan dat hij niet tot een gedetailleerd dichtgetimmerd akkoord wil komen, maar 

tot een hoofdlijnenakkoord dat ook ruimte biedt aan de oppositie. Streefdatum: 1 mei. 

 

GRIFFIER 

180329 

 

 

 

 

F O R M A T I E  2018 – 2022 
 
 

Gesprek LPL met: GrL op 28 maart 2018 

Aanwezig: 

LPL: Hugo Langenberg, Joost Bruggeman 

D66: Bob Vastenhoud en Aart Bolluijt 

Verslag: Tineke Zantingh (griffier) 

 

Rol Hugo Langenberg: verkenner. 

Doel gesprek: 

- inventariseren coalitiemogelijkheden 

- eventuele breekpunten 

Coalitiemogelijkheden: 

- GrL pleit voor een smalle coalitie met drie  partijen omdat dat meer flexibiliteit biedt. 

- LPL/VVD/GrL, eventueel D66 als vierde partij. Deze keuze is met name gebaseerd op 

personen. 

- Een eventuele andere vierde partij is geen breekpunt, maar er moeten binnen het college 

duidelijke werkafspraken worden gemaakt. 

Breekpunten: 

-  Bebouwen Boterhuispolder is voor GrL een no-go. Munnikkenpolder: kleine aanpassingen 

zijn bespreekbaar. 

- Houtkamp: mag iets meer amusement, maar wel vanuit het genieten van een natuurpark. 
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- Hondenlosloopplekken: termijn broedseizoen is bespreekbaar, met uitzondering van 

Boterhuispolder, daar hebben de natuurwaarden prioriteit, hoewel gewoon wandelen zou 

moeten kunnen.  

- Fusie: GrL ziet voordelen, de energietransitie is bijvoorbeeld beter haalbaar in groter 

verband.  Fusie  hoeft niet op korte termijn en aleen onder strikte voorwaarden. 

Uitgangspunt van GrL is dat zij zelf willen kunnen sturen. De verkenner geeft aan in de 

tweede helft van deze raadsperiode onderzoek te willen doen naar de gevolgen van lichte 

samenwerking en fusie voor Leiderdorp. 

Wensen: 

- GrL zou het beleid niet al voor vier jaar willen vastleggen, omdat nog niet te voorzien is wat 

er allemaal aan komt, maar afspraken te maken waar je twee jaar mee vooruit kunt. Er hoeft 

geen raadsakkoord te komen wat GrL betreft, maar je kunt wel met elkaar vastleggen aan 

welke onderwerpen je  de komende tijd aan gaat werken. Het is wel zaak de oppositie 

serieus te nemen. 

- portefeuilles: duurzaamheid, bouwopgave woningen, sociaal domein. 

- GrL zou een experiment willen doen met een basisinkomen, of de lobby willen voeren dat de 

VNG daar serieuzer naar kijkt. Voor LPL is het basisinkomen een no-go, dat is iets voor de 

Rijksoverheid. 

- burgercommunicatie. 

- regionale samenwerking 

- In algemene zin moeten regels en ge/verboden met redenen omkleed worden 

gecommuniceerd. 

- wethouders-kandidaat is Aart Bolluijt, hij heeft ervaring in de zog, werkt momenteel bij Zorg 

en Zekerheid, waar hij de zorginkoop doet en heeft  als bestuurder met ervaring een groot 

netwerk. In Zwolle heeft hij ervaring opgedaan als steunfractielid. 

Doel eventueel tweede gesprek: 

Inbrengen wat je als partij wilt realiseren.  

De verkenner geeft aan dat hij niet tot een gedetailleerd dichtgetimmerd akkoord wil komen, maar 

tot een hoofdlijnenakkoord dat ook ruimte biedt aan de oppositie. Streefdatum: 1 mei. 

 

GRIFFIER 

180329 
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F O R M A T I E  2018 – 2022 

 
 

Gesprek LPL met: CU/SGP  op 28 maart 2018 

Aanwezig: 

LPL: Hugo Langenberg, Joost Bruggeman 

CU/SGP: Geert Schipaanboord en Arie Jansen 

Verslag: Tineke Zantingh (griffier) 

 

Rol Hugo Langenberg: verkenner. 

Doel gesprek: 

- inventariseren coalitiemogelijkheden 

- eventuele breekpunten 

Coalitiemogelijkheden: 

- CU/SGP heeft een voorkeur voor de huidige coalitie. Voor de VVD zou het interessant kunnen 

zijn i.p.v. de PvdA D66 toe te voegen. 

Breekpunten: 

- Niet van toepassing. CU/SGP zal elk voorstel op zijn merites beoordelen en ziet zichzelf niet 

als oppositie. 

Wensen: 

 sociaal domein: tekort jeugdhulp 
 Een welzijnsorganisatie.  
 In akkoord paragraaf over ouderen en de effecten die dat heeft. 
 Verkeer (Voorhoflaan en Van der Marckstraat). 
 Afvalstoffenheffing/reinigingsheffing/OZB. Keuze maken waar je de kostenverhoging legt. 
 Tarief voor begraven.  
 Regio. Je kunt niet alleen de zeven speerpunten omarmen. Je moet ook qua sturing iets 

doen. 
 Briefwisseling. Koopzondagen. Raadsbreed. Keuzevrijheid is bespreekbaar. 
 Brandweer vrijwilligers dalen. Sluiting kazerne duurt lang. De tussensituatie duurt erg lang, 

waardoor het aantal afneemt.  
 Duurzaamheid. Uitvoering duurzaamheidsnotitie. 
 Niet alleen met gesubsidieerde clubs praten. Ook met kerken bijv. Niet alleen 

subsidieafhankelijke organisaties. 
 inwoners horen over concept-akkoord (digitaal). 
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De verkenner geeft aan dat hij niet tot een gedetailleerd dichtgetimmerd akkoord wil komen, maar 

tot een hoofdlijnenakkoord dat ook ruimte biedt aan de oppositie. Streefdatum: 1 mei. 

 

GRIFFIER 

180329 

 

 

 

 

F O R M A T I E  2018 – 2022 
 
 

Gesprek 3 april 2018 19.00 uur 

Aanwezig: LPL - Hugo Langenberg, LPL (verkenner) 

VVD: Bart Hoenen 

CDA: Jeff Gardeniers 

LPL: Angelique Beekhuizen 

PvdA: Olaf McDaniel en Joyce van Reijn 

Tineke Zantingh (griffier) 

Doel gesprek: nadere verkenning mogelijke voortzetting samenwerking huidige college 

Jeff Gardeniers verbaast zich erover dat hij dit gesprek zonder zijn fractievoorzitter moet voeren. Hij 

had verwacht dat de verkenner uit het eerste gesprek met het CDA en anderen zijn conclusie zou 

trekken. De verkenner geeft aan dat hij behoefte heeft met de huidige collegeleden de optie van 

voortzetting van de coalitie nader te verkennen. 

Bart Hoenen zit hier niet als collegelid, in die zin heeft hij geen inbreng. De VVD zou graag eerst de 

optie LPL/VVD/CDA nader onderzocht willen hebben, zij zijn voorstander van drie fulltime 

wethouders.  

Alle partijen gehoord hebbende concludeert de verkenner dat een coalitie van LPL, VVD en CDA de 

meeste kans heeft op een vruchtbare en stabiele samenwerking. Als formateur gaat hij die optie 

verder uitwerken. 
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GRIFFIER 180405 

 

 

F O R M A T I E  2018 – 2022 
 
 

Gesprek op 3 april om 19.45 uur 

Aanwezig: LPL Hugo Langenberg (verkenner) 

VVD: Bart Hoenen en Willem Joosten 

CDA: Mirjam van der Stelt en Jeff Gardeniers 

Tineke Zantingh (griffier) 

 

Hugo Langenberg stelt vast dat LPL/VVD/CDA nu gaan proberen tot een coalitieakkoord te komen. 

Zijn intentie is om ook uit andere partijprogramma’s zaken mee te nemen en de oppositie te 

beschouwen als medestander. Streven is  in april tot een akkoord te komen en dan inwoners en 

instellingen digitaal in de gelegenheid te stellen in te spreken. Het is de bedoeling tot een compact 

akkoord te komen, waarin concrete doelen staan beschreven: “wat willen we bereiken”. Naar 

schatting kan het coalitieakkoord medio mei richting raad. Vanaf de volgende bijeenkomst zal de 

gemeentesecretaris aanschuiven bij de gesprekken om het schrijven van het document voor zijn 

rekening te nemen. De griffier blijft aanwezig om het proces te volgen en de formateur daarover te 

adviseren. 

Het is belangrijk goede samenwerkingsafspraken te maken en ook raads-breed omgangsvormen met 

elkaar af te spreken. Tradities als kersdiner en zomerpicknick moeten in ere worden hersteld. 

Naar de mening van de verkenner is het niet nodig een externe formateur in te schakelen. 

Nu de verkennende fase is afgesloten zal hij zelf als formateur aan de slag gaan en hierover een 

persbericht uitgeven met als essentie dat hij een vierjarige  samenwerking LPL/VVD/CDA als de 

meest kansrijke ziet en dat er onvoldoende vertrouwensbasis is voor een vierjarige samenwerking 

met de PvdA. Hij zal de fractievoorzitters van de overige partijen, de burgemeester en de 

gemeentesecretaris bellen om de stand van zaken te melden. De partijen spreken af dat Hugo 

Langenberg het enige contact richting pers is. Het is aan de fractievoorzitters om hun fracties mee te 

nemen in het proces. 

De formateur stelt voor donderdag 5 april om 19.30 uur aan de hand van de huidige 

portefeuilleverdeling de gezichtspunten op tafel te leggen en te bekijken waar verschilpunten zitten.  
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vervolgafspraken 

donderdag 5 april – 19.30 uur 

maandag 9 april – 20.00 uur, woensdag 11 april – 20.00 uur, maandag 16 april – 20.00 uur, dinsdag 

17 april 20.00 uur, donderdag 19 april 20.00 uur. In geval  van vakantie kan iemand zich binnen de 

fractie laten vervangen. 

Willem Joosten vraagt zich af waarom de LPL-wethouders-kandidaat niet aan tafel zit en de andere 

wethouders-kandidaten wel. Hugo Langenberg antwoordt dat hij die keuze maakt op basis van het 

dualisme. 

 

GRIFFIER 

180405 

 

 

 

 

 


