
Geachte College,

Op 18 september heeft de VVD een aantal vragen gesteld aan het college over de werking van het duale
systeem in onze gemeente. Dit naar aanleiding van het artikel uit het Eindhovens Dagblad. .” Geheim
overleg en coalitiemail over huishoudelijke hulp, wethouders wilden raadsleden rustig houden”..
In het systeem van de (gemeente)wet heeft een raadslid het vragen/inlichtingenrecht jegens twee
bestuursorganen. Namelijk jegens het college en de afzonderlijke leden van het college, zulks ter
verantwoording over het door het college gevoerde bestuur (art.169 Gw). Én jegens de burgemeester (als
bestuursorgaan) ter verantwoording over het door hem gevoerde bestuur (180 Gw).
Onze vragen van 18 september waren gericht aan het college. Deze raadsvraag richt zich nu tot de
burgemeester van onze gemeente.
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 en. In breder verband er ook een coalitieoverleg is waar
wethouders met coalitiepartijen overleg voeren.

De VVD heeft de volgende vragen aan de burgemeester.

- Vindt de burgemeester van onze gemeente het gewenst als wethouders uit Gemert Bakel bij
politiek gevoelige onderwerpen dit soort “strategische overleggen” zouden voeren met de
coalitiepartijen zoals in het ED is beschreven?
Zoals ook al in de beantwoording namens het college is aangegeven kan ik geen vergelijking met de 
gemeente Eindhoven maken omdat ik niet op de hoogte ben van de specifieke context.

- Vindt er, zoals ook in Eindhoven, in Gemert Bakel ook van dit soort “strategisch overleg” plaats
tussen wethouders en coalitie?
Vanwege het ontbreken van de specifieke context kan ik niet inschatten of overleggen vergelijkbaar 
zijn.

- Vindt er coalitieoverleg plaats tussen de wethouders en de coalitiefracties in onze gemeente?
Ja. Ik ben op de hoogte dat er coalitieoverleg plaatsvindt

- Staat u, vanuit uw rol als burgemeester, achter dit soort overlegstructuren?
o Indien ja, gaarne toelichting. Ik zie geen bezwaar bij overleg tussen coalitiepartijen. Het is een 
algemeen aanvaarde overleg vorm.

Demissionair premier Mark Rutte heeft zeer recent nogmaals in een interview op Prinsjesdag zich openlijk
uitgesproken om het coalitieoverleg te willen schrappen. In het coalitieoverleg kookte
vertegenwoordigers van het kabinet samen met de coalitiefracties besluiten voor.
Deze parallel is ook te trekken voor het coalitieoverleg dat in onze gemeente plaatsvindt tussen de 3
wethouders en de coalitiepartijen, de Dorpspartij en het CDA.

- Vindt de burgemeester dat in navolging van het aangekondigde idee van demissionair premier
Rutte, dat ook het coalitieoverleg in onze gemeente afgeschaft zou moeten worden? Geen
vooroverleg meer dus tussen wethouders en coalitiepartijen in onze gemeente.
Van mij hoeft dit overleg niet afgeschaft te worden. Ik vind dat alle politieke partijen continu moeten 
nadenken over bestuurlijke vernieuwing. Hoe en op welke wijze samenwerkingsafspraken worden 
gemaakt is aan de deelnemende coalitiepartijen.



- Kan de burgemeester garanderen dat bij een coalitieoverleg tussen de wethouders en de
coalitiepartijen alleen gesproken wordt over zaken die onderdeel zijn van het coalitieakkoord?
o Indien ja, graag toelichting.
o Indien nee, vindt u dat vanuit uw rol en functie als burgemeester dit een wenselijke
situatie
Nee dat kan ik niet. De burgemeester is geen onderdeel van een coalitieoverleg.

- Vindt u het een ongewenste situatie als tijdens een coalitieoverleg, waar wethouders en
coalitiefracties overleg voeren, onderwerpen die op de eerstvolgende raadsagenda staan met
elkaar bespreken?
Nee dat vind ik niet ongewenst. Ik denk dat politiek ook het zoeken naar meerderheden is. Dat gebeurt 
zowel voor als tijdens raadsvergaderingen. Ik zie dat dat in  onze gemeente werkt. Regelmatig zijn 
wisselende raadsmeerderheden basis van besluiten in onze gemeente.

- Vindt de burgemeester het binnen het duaal systeem passen dat wethouders uit Gemert-Bakel
structureel deelnemen aan het coalitieoverleg van de coalitiefracties (CDA/Dorpspartij).
Ik ben hierbij niet aanwezig dus ik kan ook niet beoordelen of deelname structureel is.

- Heeft uzelf in de afgelopen jaren deelgenomen aan coalitie overleggen?
Nee, ik heb hier geen uitnodigingen voor ontvangen.
 
- Spreekt u met de wethouders inhoudelijk over onderwerpen die besproken zijn in een
coalitieoverleg?
o Indien nee, hoe weet u dit zeker?
Ja, als een wethouder hierover wenst te spreken met mij.

- Wetende dat wethouders in onze gemeente structureel deelnemen aan een coalitieoverleg met
de coalitiefracties, kunt u als burgemeester met 100% zekerheid stellen dat de coalitie partijen
door dit coalitieoverleg niet meer informatie krijgen dan de andere raadsfracties?
o Indien ja, hoe kunt u dit met zekerheid stellen?
o Indien nee, is er eigenlijk dan wel sprake van een fair level playing field voor alle
raadsfracties in onze gemeente
Nee, ik sluit niet uit dat coalitiepartijen een informatievoorsprong kunnen hebben. Wat voor mij 
leidend is, is dat het besluitvormingsproces en debat plaatsvindt op basis van een raadsvoorstel in 
commissie en raad.

- Vindt u dat een coalitieoverleg tussen wethouders en coalitiefracties het idee van een fair level
playing field tussen alle raadsfracties ondermijnt?
o Indien nee, graag toelichting.
Nee ik denk niet dat coalitieoverleg een level playing field ondermijnt. Het staat iedere partij en ieder 
raadslid vrij om daar waar nodig overleg te voeren en informatie in te winnen om op die manier 
raadsmeerderheden te vinden voor elk standpunt en besluit.


