
Raadsvraag 2021-145 (VVD) over functioneren dualistisch systeem gemeente Gemert-Bakel 
 
Geachte College, 
Het Eindhovens Dagblad publiceert op 15 september 2021 het artikel …”Geheim overleg en coalitiemail 
over huishoudelijke hulp, wethouders wilden raadsleden rustig houden”… 
In dit artikel wordt melding gemaakt over het feit dat wethouders van het Eindhovense college geheime 
besprekingen voerde met raadsleden uit de coalitie op momenten dat de wethouders kritiek verwachtten 
op de behandeling van politiek gevoelig onderwerp(en) in de raad. 
De VVD heeft al eerder in een overleg met burgemeester van Veen zijn verwondering uitgesproken over 
het feit dat wethouders van Gemert-Bakel structureel aanschuiven bij het fractieoverleg van de politieke 
kleur van deze wethouders (CDA/Dorpspartij). 
Bij de behandeling van het onderwerp Toekomst zwembad Gemert, agendapunt 13 – 4 juli 2019 heeft de 
VVD zich ook al verwonderd over het feit dat bij start van het debat over de toekomst van het zwembad 
de fractievoorzitter van het CDA een schorsing vroeg. Voor de ogen van de rest van de wereld verliet de 
gehele CDA-fractie plus de CDA wethouders de raadszaal voor overleg. 
De VVD is van mening dat het debat, de besluitvorming en publieke verantwoording in de openbaarheid 
dient plaats te vinden. Vooroverleggen waarbij het college en raadsleden van de coalitie zogezegde 
“strategische vooroverleg” voeren is naar mening van deze lokale fractie van de VVD een ondermijning 
van het duale systeem. 
Als macht en tegenmacht zo versmelt, komt de controlerende taak van de raad in het geding. 
Naar aanleiding van het artikel uit het Eindhovens Dagblad werd de VVD getriggerd tot het stellen van de 
volgende vragen. 
Het gemeentebestuur is openbaar en de gemeenteraad moet controleren of burgemeester en 
wethouders hun werk goed doen. 
 
1. Vindt het college het gewenst als wethouders uit Gemert Bakel bij politiek gevoelige 
onderwerpen dit soort “strategische overleggen” zouden voeren met slechts een deel van de 
raad? 
 
Antwoord: 
Wij vinden het voorstelbaar dat wethouders overleg voeren met hun eigen coalitiefracties, op 
voorwaarde dat het uiteindelijke besluitvormingsproces via het voltallige college richting gemeenteraad 
gaat. Op dat moment is er sprake van een standpunt van het college, wordt de raad gelijktijdig 
geïnformeerd en kan ook de besluitvorming transparant plaatsvinden. 
 
2. Vindt er, zoals ook in Eindhoven, in Gemert Bakel ook van dit soort “strategisch overleg” plaatst 
tussen wethouders en coalitie? 
 
Antwoord: 
Wij kunnen geen vergelijking met de gemeente Eindhoven maken omdat wij die specifieke context niet 
kennen.  
 
Vervolg vanuit vragensteller: 
Dit soort overleg zal naar mening van de VVD eerder plaats vinden op het moment dat coalitiepartijen 
niet op een lijn zitten met elkaar en de portefeuillehouder dus belang heeft om de coalitie = meerderheid 
op 1 lijn te krijgen om zijn/haar besluit door de raad te krijgen. 
Onderstaand een aantal onderwerpen waarbij de VVD concreet wil weten of het college / wethouders uit 
het college in enige vorm overleg heeft gevoerd met de coalitie of een deel hiervan. Ook het feit of 
wethouders telefonisch raadsleden benaderd hebben om zo enige invloed uit te oefenen, zien wij graag 
voor onderstaande onderwerpen beantwoord. 
- Bestemmingsplan Hollevoort 1 (brouwerij) 
- Bestemmingsplan Paterslaan 
- Voorstel Tiny houses 
- Discussie rondom locatie compostering 



- Dossier Kasteel Gemert Bakel 
- Dossier Rooijehoefsedijk 41 
- MFA Bakel 
- Koersdocument omgevingsvisie 
- Bestemmingsplan Hollevoort 3a 
- Toekomst zwembad fitland (2019) 
- Verkoop deel MFA de Sprank 
Het is de VVD bekend dat het CDA en de Dorpspartij structureel coalitieoverleg voeren. Niets mis mee, 
zolang dat op het niveau van de fracties plaatsvindt. Dat wethouders incidenteel door de coalitie wordt 
uitgenodigd om de voortgang van het coalitieakkoord te bespreken, is voor de VVD ook nog voorstelbaar. 
Wethouders die echter structureel overleg voeren met de coalitie strookt naar mening van de VVD niet 
met het idee van het duale systeem. Daarom heeft de VVD de volgende vragen. 
 
3. Zijn wethouders uit het college aanwezig bij het coalitieoverleg van de DP/CDA? 
 
Antwoord: 
Voor wethouders geldt dat zij bij coalitieoverleg kunnen zijn.   
 
4. Graag zien wij per wethouder een overzicht voor de huidige regeerperiode. 
 
Antwoord: 
Dit wordt niet bijgehouden, dus wij kunnen u dat overzicht vanuit het college niet verstrekken.  
 
5. Kan het college garanderen dat bij dit overleg alleen gesproken wordt over zaken die onderdeel 
zijn van het coalitieakkoord? 
 
Antwoord:  
Nee, dat is aan de betreffende coalitiepartijen.  
 
6. Past het binnen het duaal systeem dat wethouders uit Gemert-Bakel structureel deelnemen aan 
het coalitieoverleg van het CDA/Dorpspartij 
 
Antwoord: 
Zoals bij de eerste deelvraag is geantwoord, is het voor het college van belang dat het 
besluitvormingsproces richting de gemeenteraad start met een voorstel vanuit het college.  
 
7. Wordt in het college de bijdrage van de wethouders in het coalitieoverleg besproken? 
 
Antwoord: 
Dat is aan de wethouders zelf.   
 
8. Wetende dat als wethouders deelnemen aan coalitieoverleg, kan het college met 100% zekerheid 
stellen dat de overige fracties op hetzelfde moment kennisnemen van dezelfde informatie als het 
CDA en de Dorpspartij? 
 
Antwoord: 
Zoals eerder geantwoord is voor ons van belang dat het besluitvormingsproces richting raad start met een 
voorstel vanuit het college richting gemeenteraad zodat alle raadsfracties op hetzelfde moment van 
dezelfde informatie kennis kunnen nemen.  
 


