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De heer Theunis lichtt toe waarom verzocht is om een tweede gesprek. Om een stabiele 

coalitie samen te stellen is hij een voorstander om ook de linkerflank er goed in te 

vertegenwoordigen.  

In het vorige verslag staat vermeld dat GroenLinks geen partijen finaal uitsluit. GroenLinks 

heeft in het eerste gesprek hun voorkeur uitgesproken, maar een coalitie met het CDA hoort 

daar niet bij. De heer Theunis kiest voor een stabiele in plaats van een brede coalitie. Zijn 

voorkeur is om GroenLinks hierbij te hebben. Het dossier duurzaamheid kan hiermee goed 

geborgd worden alsmede zorg. Ook zorgt GroenLinks voor innovatie. De heer Theunis 

vraagt of GroenLinks persé een coalitie wil met de PvdA erbij. Hij vindt echter een coalitie 

met Roosendaalse Lijst, VVD, GroenLinks en PvdA te smal. 

Mevrouw Koenraad vraagt welk idee de heer Theunis heeft. 

De heer Theunis zegt dat hij denkt aan een advies voor een volgende verkenning naar een 

coalitie van de Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en GroenLinks. De coalitie komt dan uit op 20 

zetels. Hij zou na de paasdagen met deze vier partijen verder aan de slag willen.  

De heer Jacobs is van mening dat stabiliteit juist gevonden kan worden op het moment dat 

je ook de oppositie aanspreekt. Hij deelt niet de zorg dat een coalitie van 18 zetels niet 

stabiel is. Wel kan GroenLinks zich voorstellen dat het wegvallen van een zetel uit de coalitie 

in de praktijk denkbaar is. 

De heer Theunis vindt een marge voor stabiliteit wel nodig. Wanneer een open akkoord 

wordt gesloten hoeven partijen niet persé deel uit te maken van de coalitie. Binnen zo’n 

open akkoord is toch ruimte om te manoeuvreren. Uiteraard moeten er wel mensen worden 

benoemd die de gemeente gaan besturen. Bij het bestuursakkoord moet ook oog zijn voor 

input van andere partijen. Commitment is wel nodig om het gesprek aan te gaan. 

Op vraag van mevrouw Gepkens of er nog andere opties voor de coalitiesamenstelling zijn. 

De heer Theunis antwoordt dat het niet de enige optie is, maar zijn eerder genoemde 

samenstelling heeft wel zijn voorkeur. Met een vijf partijen coalitie is er een te grote 

versnippering. Dan wordt het weer een brede in plaats van de beoogde stabiele coalitie.  

  



Mevrouw Koenraad zegt dat GroenLinks vernieuwing wil en dat er verandering komt. Dit is 

ook de landelijke lijn van GroenLinks. Daarom pleit ze voor progressieve mensen in het 

college. 

De heer Jacobs vraagt aanvullend hierop hoe het progressieve wordt vertaald in de vier 

partijen coalitie (GroenLinks versus midden/rechts). 

De heer Theunis vindt de Roosendaalse Lijst ook hoeder van de linkerflank. De 

samenwerking met de SP in de afgelopen jaren heeft dit bewezen. 

De delegatie van GroenLinks trekt zich terug voor onderling beraad. 

De heer Jacobs dankt de informateur voor het vertrouwen in GroenLinks. De partij wil graag 

een bijdrage leveren. De constellatie met vier partijen, zoals geschetst met PvdA, biedt de 

meeste stabiliteit. Voor de tweede optie, aangevuld met het CDA als vijfde partij, denkt 

GroenLinks dat het verstandig is dat de informateur contact opneemt met de PvdA om de 

bemensing te bespreken. 

De heer Theunis zegt dat hij het belangrijk vindt dat GroenLinks meedoet. Hij wil een advies 

geven waar hij achter kan staan. Hij geeft aan dat een vijfde partij erbij het complex maakt. 

Hij vraagt zich af wat GroenLinks weerhoudt. Tijdens de formatie kan GroenLinks haar 

geluid laten horen. De coalitie heeft GroenLinks hard nodig. Daardoor heeft de partij een 

goede positie. 

De heer Jacobs adviseert om de komende dagen de varianten die GroenLinks heeft 

aangegeven te onderzoeken. Hij is van mening dat de meeste vernieuwing kan worden 

verkregen in de constellatie zoals door GroenLinks heeft geschetst. 

De heer Theunis zegt dat GroenLinks na de eerste formatiegesprekken altijd nog kan 

aangeven dat er een barrière gevoeld wordt.    

Mevrouw Koenraad zegt dat de beeldvorming kan zijn dat de SP wordt ingewisseld voor 

GroenLinks. Verder vraagt zij waarom de snelheid van het proces zo van belang is. 

Mevrouw Gepkens vraagt wat het de coalitie waard is dat GroenLinks toetreedt. 

De heer Theunis antwoordt dat snelheid geboden is omdat, wanneer deze gesprekken op 

niets uitlopen, opnieuw in gesprek moet worden gegaan met andere partijen. 

De heer Jacobs zegt dat er door GroenLinks enkele opties zijn neergelegd die het 

onderzoeken waard zijn. Deze opties zijn nog onvoldoende verkend. Hij stelt voor de optie 

met de PvdA te sonderen of dit voor de PvdA werkbaar is en welke bemensing zij daarbij 

voorzien. Als deze opties geen kans hebben, kan opnieuw worden overlegd. 

De heer Theunis zegt dat de optie Roosendaalse Lijst, VVD, GroenLinks en PvdA een te 

kleine meerderheid heeft maar dat de optie Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks en 

PvdA weer te groot is om uit te leggen. Hij zal contact opnemen met de PvdA met de vraag 

naar hun visie op formatievorming. 

 


