
Geachte Burgemeester, geachte leden van de Gemeenteraad 

 

Daags voor de verkiezingen kregen wij van u allen het vertrouwen om het informatieproces in 

Roosendaal te begeleiden als informateurs. Wij danken u voor dit vertrouwen en leggen middels dit 

schrijven verantwoording af voor het proces dat wij hebben doorlopen. Daarnaast complimenteren 

wij van harte de Roosendaalse politiek om dit proces van een vernieuwende aanpak te voorzien. Wij 

hebben uw plan van aanpak, de informatieopdracht, nagenoeg geheel gevolgd. De wijze waarop de 

delegaties van alle gekozen partijen met ons het gesprek zijn aangegaan hebben wij als heel plezierig 

ervaren.  

 

De informateuropdracht behelsde een gezamenlijk onderzoek naar, en een advies uit te brengen 

over één tot maximaal drie voorkeursvarianten voor een nieuw te vormen coalitie. De verkenning is 

erop gericht een stabiele en werkbare meerderheid binnen de gemeenteraad op basis van 

overeenstemming over de belangrijkste beleidsprioriteiten en te realiseren majeure opgaven voor de 

raadsperiode 2022-2026. 

 

Op maandag 21 maart 2022 is in een openbare bijeenkomst met de aan de verkiezingen 

deelgenomen partijen duiding gegeven aan de verkiezingsuitslag. Ook deze bijeenkomst, zowel qua 

opzet als houding en insteek van de partijen en gespreksleiders, hebben wij ook als zeer 

vernieuwend en volwassen ervaren.  

 

Op 23, 24 en 26 maart hebben wij oriënterende gesprekken gevoerd met alle 10 gekozen partijen. De 

input die de partijen vooraf hebben aangeleverd vormde de basis voor ieder gesprek. Tevens is 

nadrukkelijk stilgestaan bij de verkiezingsuitslag. Hierbij hebben wij iedere partij gevraagd te 

reflecteren op het eigen verkiezingsresultaat, maar ook op de verkiezingsuitslag als geheel. Naast het 

noemen en bespreken van voorkeurscoalities heeft deze reflectie ons geholpen een scherp beeld te 

krijgen van de wijze waarop partijen het totale politieke beeld ervaren. Ook zijn tijdens deze 

gesprekken de belangrijkste beleidsprioriteiten en de individuele voorkeuren voor de te vormen 

coalitie besproken. 

 

De prioriteit die unaniem naar voren is gebracht is het streven naar vernieuwing van de rol van de 

gemeente ten aanzien van de samenleving, inwoners, bedrijven en instellingen. Een open overheid 

en met veel aandacht voor communicatie en participatie 

De prioriteit die nagenoeg unaniem werd aangedragen is een extra inzet op regionale samenwerking. 

Er wordt door partijen momentum gezien: Roosendaal kan op goede wijze haar 

verantwoordelijkheid invullen als grootste gemeente van West-Brabant. 

Beide prioriteiten achten wij zeer bruikbaar om zowel uit te werken in een op te stellen akkoord door 

de beoogde coalitiepartijen, als uit te werken in een raadsambitie. 

Zowel de “open gemeente” als de hoge ambitie op regionale samenwerking kunnen werken als een 

fundament dat juist de gemeenteraad legt onder beleidsagenda’s van het Huis van Roosendaal. 

 

Dan hebben wij ook nog de volgende 5 prioriteiten opgetekend waar grote overeenstemming over 

lijkt te zijn dat hier extra inzet op gezet kan worden. 

▪ Leefbare wijken en dorpen 

▪ Wonen 

▪ Veiligheid 

▪ Armoedebestrijding, kansengelijkheid 

▪ Duurzaamheid 



 

Een belangrijke conclusie die voortvloeide uit de eerste ronde gesprekken is de constatering dat alle 

partijen van mening zijn dat de VLP onderdeel uit moet maken van een nieuwe coalitie. Tevens 

hebben een ruime meerderheid van de partijen ons in de eerste ronde meegegeven voorstander te 

zijn van een coalitiesamenstelling die: 

- Recht doet aan de uitslag, minstens 1 duidelijke winnaar 

- Is samengesteld vanuit partijen met diverse politieke oriëntatie  

- Een evenwicht kent vanuit de gedachte van een midden-coalitie 

- Bestaat uit zowel landelijke als lokale partijen. 

 

Door deze laatste overweging is de coalitie van enkel VLP en Roosendaalse Lijst die getalsmatig krap, 

maar wel mogelijk was, afgevallen. Deze coalitiesamenstelling zou immers enkel lokale partijen 

bevatten. 

 

Wij hechten er aan expliciet te vermelden dat geen van de partijen andere partijen vooraf of 

gedurende het informatieproces hebben uitgesloten of geblokkeerd. Bij het inventariseren van alle 

voorkeuren ontstond wel een voorlopig beeld van de voorkeursscenario’s. Op dit moment bleek ook 

dat het onwaarschijnlijk zou zijn dat partijen met 1 zetel onderdeel zouden uitmaken van een nieuwe 

coalitie. 

 

Op 30 en 31 maart en op 1 april zijn met de partijen individueel terugkoppelingen gegeven van de 

bevindingen uit de eerste gespreksronde. Deze ronde is tevens gebruikt om bij de grotere partijen 

door te vragen in welke mate zij voorbereid waren op de formatiefase. Ook zijn extra vragen gesteld, 

die in deze ronde per partij verschilden, om het totaalbeeld te verkrijgen. Hier bleek onder andere uit 

dat een coalitie ook niet een te grote omvang zou moeten hebben. Alle partijen zijn het erover eens 

dat dit niet bevorderlijk zou zijn in het samenspel gemeenteraad-college. Uit deze gespreksronden 

bleek tevens dat de scenario’s waarbij VLP en Roosendaalse lijst, aangevuld met andere partijen, ook 

niet op voldoende draagvlak konden rekenen.  

 

Uit deze ronde gesprekken hebben wij de conclusie getrokken dat er een duidelijke voorkeurscoalitie 

bestaat die op veel steun kan rekenen: VLP, VVD, CDA, GroenLinks. 

 

Op 4 april zijn de partijen die geen rol spelen in deze voorkeurscoalitie hiervan persoonlijk op de 

hoogte gesteld. Met de partijen die wel tot de voorkeurscoalitie behoren is op 4 april in een 

gezamenlijk gesprek de mogelijkheden en belemmeringen voor de te vormen coalitie in kaart 

gebracht. In dit gesprek zijn geen belemmeringen naar voren gekomen. De partijen hebben het 

vertrouwen in elkaar uitgesproken. Wij ervaren een enthousiaste drive om samen te werken en een 

grote vernieuwingsdrang. 

 

Met deze voorkeurscoalitie, is de informatiefase afgerond. Hierna start de formatiefase. Dit is de fase 

waarin met de partijen uit de voorkeurscoalitie vervolgonderhandelingen gaan plaatsvinden. 

Uiteindelijk moeten deze onderhandelingen leiden tot de vorming van een nieuw college en een 

akkoord. Hierbij wordt gedacht aan een open (ambitie)akkoord. 

 

 


