
 
 
Kort verslag van de informateur (juni 2015) 
Onlangs is een breuk ontstaan in de coalitie van AB, VVD en PGB. De fracties AB en VVD 
hebben het vertrouwen in PGB opgezegd. Als gevolg hiervan is PGB wethouder Lemmens 
met onmiddellijke ingang afgetreden. 
AB en VVD hebben gezamenlijk een informateur gezocht en aan hem de opdracht gegeven 
te onderzoeken welke, zo breed mogelijk gedragen, werkzame coalitie de komende jaren 
kan functioneren. Aan de informateur zijn geen voorwaarden gesteld noch zijn er enige 
beperkingen opgelegd. 
 
De informateur heeft met behulp van ambtelijke ondersteuning gespreksrondes gepland met 
alle politieke partijen en de nog zittende wethouders. De burgemeester is over het verloop 
van dit proces geïnformeerd. De gesprekken hebben in week 25 en 26  plaatsgevonden en 
verliepen in een goede sfeer, met een open houding en juiste toonzetting en, waar nodig 
geacht, kritisch.  
 
De informateur adviseert betrokkenen, in een latere fase, nader met elkaar te spreken over 
de gevolgde procedure, de timing en met name de wijze van communiceren. Nadrukkelijk 
niet als lijmpoging (daarvoor is momenteel geen draagvlak) maar wel ter verbetering van 
een respectvol begrip en communicatie in de toekomst.  
 
Het beperkte aantal partijen in de raad en de bereidheid tot samenwerking in een nieuwe 
coalitie maken dat een 3-partijen coalitie nagenoeg onmogelijk is. Naar de mening van één 
van de gesprekspartners zouden de nu zittende wethouders eerst, al dan niet tijdelijk, 
moeten terugtreden en zou moeten worden begonnen met de inhoudelijke discussie alvorens 
over de getalsmatige verhoudingen te spreken. Nu dit niet het geval is, is de huidige 
procedure ongeloofwaardig en dus niet mogelijk aldus de gesprekspartner. Deze mening 
wordt niet gedeeld door alle partijen. Andere combinaties van partijen die theoretisch tot een 
brede coalitie zouden kunnen leiden zijn, deels vanwege dezelfde argumenten niet gewenst 
en dus niet mogelijk. Dit geldt ook voor combinaties van partijen waarin AB of VVD niet 
mee zouden doen. Wel breed gedragen is de mening dat er een derde wethouder dient te 
komen, bij voorkeur full-time. 
 
Het advies van de informateur: 

1. AB en VVD gaan als twee-partijen coalitie door en kunnen daarbij steunen op een 
meerderheid van twaalf zetels in de gemeenteraad. 

2. De werving van een derde full-time wethouder wordt gestart, aannemende dat de 
huidige portefeuille verdeling grotendeels in stand blijft. De nieuwe wethouder zal 
dus naast affiniteit met Oisterwijk ruime ervaring dienen te hebben in ruimtelijke 
ordening en aanverwante onderwerpen.  De huidige wethouders en de burgemeester 
dienen nadrukkelijk in het  wervingsproces te worden betrokken.  Naast 
vakbekwaamheid moet er immers binnen het college ook een persoonlijke “klik” 
aanwezig zijn. 

3. AB en VVD zullen transparant en duidelijk met de raad communiceren  over 
eventuele aanpassingen van het coalitie akkoord en deze, indien van toepassing, 
voorleggen ter vaststelling.  
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