
 1

Den Haag, 8 april 2010 
 
 
Aan de fractievoorzitters van de Haagse gemeenteraad, 
 
Als informateur heb ik de opdracht aanvaard om een verkenning te plegen naar de vorming 
van een stabiel, vruchtbaar en stevige coalitie. Vandaag heb ik mijn verkenning afgerond en 
doe ik verslag van mijn werkwijze en het bereikte resultaat. 
 
 
Opdracht  
Op vrijdag 19 maart heb ik het door alle fracties ondersteund verzoek aanvaard. Mijn 
opdracht luidde als volgt: 
 

 
Den Haag staat de komende jaren voor stevige uitdagingen. Den Haag heeft om die 
reden behoefte aan een stabiel, vruchtbaar en stevig stadsbestuur dat recht doet aan 
de uitslag van de verkiezingen.  
Van de informateur wordt verwacht dat hij een brede verkenning uitvoert met alle 
partijen die bereid zijn aan te geven waar men voor staat en wat de ruimte is in het 
onderhandelingsproces. Hij onderzoekt welke kansen er zijn en welke problemen 
overwonnen moeten worden. 
De informateur kan hieruit één of meerdere combinaties en mogelijkheden voor 
coalitievorming verkennen. De informateur kiest zijn eigen werkwijze en besluit zelf 
over de mate van openbaarheid of beslotenheid. Fracties committeren zich daaraan. 
Hij rapporteert aan alle eerste onderhandelaars van de Haagse 
gemeenteraadsfracties. Zijn eigen rapportage is openbaar.  
 

 
 
Kennismaking 
In het weekend van 20 en 21 maart heb ik kennis genomen van de schriftelijke informatie 
(verkiezingsprogramma’s, resultaten van de verkennende gesprekken, de openbare debatten, 
en dergelijke).  
Op 23 en 24 maart heb ik met alle fracties kennismakingsgesprekken gevoerd. In deze 
gesprekken is gesproken over de keuze voor een balans tussen zorgvuldigheid en snelheid en 
een balans tussen openheid en beslotenheid besproken. Voor wat betreft dat laatste gaf ik mijn 
keuze voor een verkenning in beslotenheid aan waarbij alle fracties tegelijk periodiek 
geïnformeerd worden over de voortgang van het proces. Alle partijen hebben hun steun 
uitgesproken voor deze aanpak.  
 
 
Brede verkenning 
Op 25 en 26 maart heb ik met alle fracties vervolggesprekken gevoerd. Verder de diepte in 
om de kernpunten van de partijen inzichtelijk te krijgen en de (bodem van de)  
onderhandelingsruimte te inventariseren. Met andere woorden, tot hoe ver geven partijen aan 
bereid te zijn te bewegen op de belangrijkste dossiers. Ik heb alle partijen gevraagd naar 
coalitiemogelijkheden en naar hun eigen speerpunten. Ik heb ze voorts gevraagd op welke van 
de eigen en andermans speerpunten zij conflicten zien. Daarover heb ik met ze van gedachten 
gewisseld. Van deze verkenning is een vertrouwelijk verslag gemaakt; deze verslagen zijn ter 
verificatie aan de gesprekspartners voorgelegd. 



 2

Tussenconclusie 
Op 26 maart heb ik een derde gespreksronde gevoerd met de vier grootste partijen.  
Getalsmatig nemen deze partijen een sleutelpositie in bij het proces om te komen tot een 
werkbare coalitie. In dit gesprek zijn de volgende inhoudelijke hoofdpunten doorgelopen:  

• veiligheid  
• financieel kader / bezuinigingen (inclusief onderdeel cultuur) / lastenniveau,  
• ruimtelijke ordening / woningbouw   
• verkeer / parkeren  
• samenleving / islamisering.  

Deze onderwerpen heb ik gekozen omdat, blijkend uit de gesprekken, de opvattingen 
daarover bij de fracties het meest uiteen lopen.  
Ik constateerde dat er, met uitzondering van het onderwerp islamisering, op de hiervoor 
genoemde onderwerpen weliswaar grote verschillen zijn, maar niet op voorhand blokkades. In 
de kern ging het rond het thema islamisering om de PVV-inzet: sluiting islamitische scholen 
(de PVV erkent inmiddels dat dit geen lokale aangelegenheid is), en het verbod op 
hoofddoekjes in overheids- en door de overheid gesubsidieerde gebouwen. Met name dat 
laatste onderwerp is uitgebreid bij de verkenningsgesprekken aan de orde gekomen, zowel bij 
de PVV (als hun speerpunt) als ook bij de andere partijen (als door hen aangedragen mogelijk 
conflictpunt).  
Overigens is het ook aan de orde geweest in de openbare debatten, voorafgaand aan mijn 
informatieopdracht.  
 
In het gesprek met de vier partijen t.a.v. het hoofddoekjesverbod zijn twee vragen aan de orde 
gekomen:  

• wil men daadwerkelijk het hoofddoekjesverbod invoeren?  
• is daar een juridische basis voor?  

Nadrukkelijk heb ik de PVV gevraagd op welke punten zij bereid is te onderhandelen.  
Dit leidde tot de volgende tussenconclusie. Mogelijk is er bij de PVV-fractie ruimte om het 
hoofddoekjesverbod te beperken tot medewerkers en niet tot bezoekers en leerlingen. De PVV 
heeft naar andere partijen geen ruimte geboden tot een nadere beperking dan tot medewerkers 
met publieksfuncties.  
Voorts heeft de PVV verklaard dat het hoofddoekjesverbod uitsluitend geldt voor 
hoofddoekjes en niet voor andere religieuze uitingen (zoals keppeltjes en kruisjes).  
Deze beperking blokkeerde een nadere verkenning rond het al dan niet toe- of aanpassen van 
kledingvoorschriften voor publieke functies of aan de balie. 
 
Als informateur heb ik voorgesteld de PVV-wens tot invoering van een hoofddoekjesverbod 
te laten afhangen van een toets op juridische haalbaarheid.  
De PVV stelde zich op het standpunt geen juridische toets vooraf te wensen c.q. op prijs te 
stellen. Zij verlangt invoering totdat de rechter dat ongedaan maakt. Invoering van het 
hoofddoekjesverbod wil de PVV onafhankelijk van welke toets vooraf dan ook en ongeacht 
de uitslag daarvan. Want ook bij een negatief oordeel over aanvaardbaarheid eist de PVV 
invoering in Den Haag.  
Met deze opstelling ontnam de PVV zichzelf de mogelijkheid tot vorming van een college 
waar zij mogelijk aan zou kunnen deelnemen. 
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Deze tussenconclusie heb ik op vrijdag 26 maart via een bericht aan u gecommuniceerd. 
Tegen deze achtergrond heb ik mijn verkenningsgesprekken voortgezet, met dien verstande 
dat ik de PVV niet meer zie als mogelijke coalitiepartij1. 
 
 
Vervolgverkenning 
Op 30 en 31 maart en op 1 april heb ik uitvoerig gesproken met de PvdA, VVD en D66, die 
getalsmatig een cruciale positie bij de vorming van een stabiele coalitie hebben.  
De gesprekken spitsten zich toe op twee kernthema’s: enerzijds een verdere inhoudelijke 
verkenning op de diverse hoofdthema’s (waar zitten verschillen en waar zit ruimte om te 
komen tot overbrugging) en anderzijds een verkenning van welke partijen bereid zijn met 
welke andere partijen een mogelijke coalitie te vormen.  
 
Uit deze gesprekken zijn volgens mij geen inhoudelijk onoverbrugbare onderwerpen voor de 
vorming van een college met deze partijen naar voren gekomen. Dit leidt er toe dat naar mijn 
oordeel de PvdA, VVD en D66 de basis zouden kunnen vormen voor een coalitie. Om af te 
tasten of een verbreding van deze potentiële coalitie tot een nog grotere politieke stabiliteit 
kan leiden, heb ik ook gesprekken met CDA en GroenLinks gevoerd.  
 
Op donderdag 1 april heb ik in een overleg met PvdA, VVD, D66, CDA en GroenLinks 
mondeling de resultaten van mijn verkenning teruggekoppeld en daarbij de diverse 
coalitiemogelijkheden2 besproken en aan de partijen voorgelegd; te weten: 

• PvdA, VVD en D66; met een rechtstreekse steun van 23 raadszetels. 
• PvdA, VVD, D66 en CDA of GroenLinks; met een rechtstreekse steun van 26 

raadszetels. 
• PvdA, VVD, D66 en CDA en GroenLinks; met een rechtstreekse steun van 29 

raadszetels. 
 
 
5-partijencoalitie 
Alle vijf partijen waren het met mij eens dat de variant met vijf partijen, mogelijk leidt tot een 
spanningsvolle relatie binnen de coalitie met daarop een vergrote kans tot instabiliteit. Voorts 
zou een dergelijke coalitie het evenwicht tussen coalitie en oppositie verschralen hetgeen de 
positie van de raad onder druk zet. Meer afstemming en draagvlak aan de ene kant (college) 
betekent immers een versmalling aan de kant van de raad.  
Kortom, deze variant heeft, tegen de achtergrond van de verkenningsopdracht geen voorkeur. 
Nota bene, niet op inhoudelijke gronden: er zijn -in wisselende combinaties- diverse sterke 
inhoudelijke overeenkomsten tussen bepaalde partijen en verschillen zijn naar mijn 
waarneming inhoudelijk overbrugbaar. 
 
 
 

                                                      
1  Voor de goede orde, na vrijdag 26 maart is door de PVV richting de informateur geen gewijzigd 
standpunt ingebracht. 
 
2  Getalsmatig zijn er ook varianten denkbaar waarbij ook vanuit de verschillende politieke flanken een 
aantal meerderheden kunnen worden gevormd, bijvoorbeeld over links. Deze varianten zijn slechts zijdelings 
tijdens de gesprekken ter tafel gekomen; ik heb deze ‘sprokkelvarianten’ niet nader onderzocht. Deze varianten 
vallen niet binnen de reikwijdte van mijn opdracht omdat zij naar mijn overtuiging niet kunnen voldoen aan de 
omschrijving stabiel, vruchtbaar en stevig. 
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3-partijencoalitie  
De optie van 3 partijen, te weten PvdA, VVD en D66, had de eerste voorkeur van D66.  
PvdA heeft uitgesproken dat dit wat hun betreft de next best optie is na hun eerste voorkeur 
voor een 4 partijencoalitie met GroenLinks. De VVD heeft in het gesprek aangegeven dat de 
VVD-fractie hierop een blokkade heeft geuit, vanwege de (te) smalle basis. 
Naar mijn oordeel is deze variant, rechtstreeks steunend op de minimale raadsmeerderheid, op 
basis van inhoud realiseerbaar. De inhoudelijke verschillen tussen de drie coalitiepartijen acht 
ik overbrugbaar. Deze driepartijenvariant stelt eisen aan het op te zetten beleidsakkoord 
(verankeren van politieke speerpunten bij aanvang van het college) en vraagt de nodige 
bestuurskracht van de collegeleden om bij hun plannen bredere meerderheden in de raad te 
realiseren. Het dwingt de coalitiepartijen tot stevige onderlinge samenwerking. De 
kwetsbaarheid van het college kan in voorkomende gevallen afhankelijk zijn van één 
fractielid. 
Ik acht deze variant, als andere mogelijkheden zijn uitgesloten, werkbaar zij het dat deze gelet 
op mijn opdracht (stabiele, vruchtbare en stevige coalitie) zeker niet de eerste voorkeur 
verdient. Overigens staat de blokkade van de VVD een succesvolle verkenning voor deze 
variant ook in de weg.  
  
 
4-partijencoalitie 
De optie om een coalitie te vormen bestaande uit vier partijen is in de gesprekken op 
donderdag 1 april door alle vijf te partijen als uiterst reëel aangemerkt. Ten opzichte van de 
variant met drie partijen is er sprake van een bredere en dus meer vanuit de raad gedragen 
coalitie. Inhoudelijk is een vierpartijen optie realiseerbaar, zowel met deelname van CDA als 
met deelname van GroenLinks. Uiteraard hebben CDA en GroenLinks een ander politiek 
profiel: deelname van GroenLinks verbreedt, in tegenstelling tot het CDA, de politieke 
grondslag van de coalitie. 
 
Bij de keuze of GroenLinks, of CDA, stuitte ik in het gesprek op twee niet te combineren 
stellingnames: de VVD kon zich niet verenigen met een combinatie met GroenLinks, terwijl 
de PvdA zich niet kon verenigen met het CDA. Op die blokkades ben ik uitvoerig ingegaan en 
heb de gesprekken daarover afgesloten met het verzoek een stellingname te sonderen bij de 
betrokken fracties. Het mij meegedeelde resultaat daarvan leverde op dat D66 geen blokkade 
opwierp en dat VVD en PvdA hun blokkade handhaafden. 
 
 
Slotgesprek 4-partijencoalitie 
In het afrondend gesprek op 1 april heb ik de 5 genoemde partijen mijn mondelinge conclusie 
voorgelegd dat mijn verkenning niet kan leiden tot een variant van 4 partijen en dat ik mij 
derhalve genoodzaakt zag mijn opdracht terug te geven. 
Ik heb hen gemeld die conclusie schriftelijk vast te leggen en zo spoedig mogelijk na het 
paasweekend openbaar te maken. Ik deed dat ook in de veronderstelling dat enige dagen 
respijt de betrokken partijen de gelegenheid zou geven blokkades te overbruggen met een 
initiatief tot het maken van nadere inhoudelijk afspraken en/of consequenties rond de 
portefeuilleverdeling. 
Wij zijn donderdag 1 april uiteengegaan met een klemmend beroep van mij om snel te komen 
tot een goed bestuurbare stad en een appél op de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
partijen teneinde hun verschillen te overbruggen en een onderling verbond te smeden wat snel 
zou moeten leiden tot een gedragen coalitie. 
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Conclusie 
Dinsdag na Pasen moest ik (node en tot mijn verwondering) concluderen dat er in de 
standpunten van VVD en PvdA, ondanks interventies van diverse kanten, geen beweging was 
gekomen. Uiteraard zeer tot mijn spijt. Overigens, D66 heeft herhaald geen blokkades te 
hebben, maar dat wel vertaald wil zien in nadere inhoudelijk afspraken en/of consequenties 
rond de portefeuilleverdeling. 
 
Het continueren van de ontstane impasse is voor mij niet zinvol; ik zie daarom thans geen 
vruchtbaar vervolg van mijn verkenningsopdracht.  
Naar mijn overtuiging wordt de patstelling veroorzaakt door het (nog) ontbreken van politieke 
wil van PvdA en VVD. Mijn verkenning heeft uiteindelijk niet kunnen leiden tot een 
overeenkomst. Toch wil ik deze rapportage voorzien van een advies over de meest werkbare 
en haalbare coalitie. 
  
 
Verkiezingsuitslag 
In mijn opdracht is ook verwezen naar de relatie met de verkiezingsuitslag. 
Behoudens hetgeen ik hierover in zijn algemeenheid hieronder zal zeggen, is het een 
vaststaand feit dat GroenLinks als enige zittende coalitiepartij geen zetel heeft verloren. Het 
CDA daarentegen wel. Die feitelijke constatering staat los van programmatische 
overeenkomsten en verschillen.  
Het verder rekening houden met de Haagse verkiezingsuitslag stuit in de ontstane situatie, 
rekening houdend met de politieke lading die daaraan wordt gegeven op een belemmering.   
In the end geeft de kans op de vorming van een politiek/bestuurlijk stabiel college de 
doorslag. 
 
 
Advies  
Zoals ik eerder stelde kan een vierpartijencoalitie bestaande uit PvdA, VVD en D66, 
aangevuld met CDA of GroenLinks rekenen op voldoende draagvlak.  
Vanzelfsprekend zonder een voorkeur mijnerzijds uit te spreken is op inhoudelijke gronden 
een coalitie met het CDA het meest kansrijk. Het is immers ten opzichte van GroenLinks 
meer een oplossing in het midden. Dat komt tot uiting als de inhoudelijke speerpunten naast 
elkaar worden gelegd, zoals sociale woningbouw, welzijn, armoedebeleid, verkeer en 
duurzaamheid. Voorts sluiten de ingenomen standpunten over de noodzakelijke financiële 
ombuigingen en het tempo waarin dat  moet geschieden beter op elkaar aan in een coalitie met 
het CDA. Tenslotte geeft deelname van het CDA een explicieter ander profiel ten opzichte 
van het huidige college. Zowel de VVD als D66 hechten daar aan.  
 
De PvdA zou de blokkade voor een coalitie met het CDA kunnen wegnemen op grond van 
tegemoetkomingen t.a.v. programma en/of portefeuilleverdeling (ook D66 gaf dat aan). 
Een beroep op de VVD daartoe is gerechtvaardigd. Immers voor de bestuurbaarheid van de 
stad door een stabiel college is deelname daaraan van PvdA VVD en D66 gezamenlijk 
onontbeerlijk.  
In de partijprogramma’s (en de gesprekken daarover) en mogelijke portefeuilleverdelingen zie 
ik geen belemmeringen voor een voor alle vier partijen aanvaardbaar akkoord.  De 
onderhandelingen ter overbrugging van de blokkade, zo wenselijk met behulp van een 
buitenstaander, zouden nu voortvarend ter hand moeten worden genomen en de komende 
dagen moeten worden afgerond. 
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In het verlengde van de afspraken over voorwaarden voor deelneming adviseer ik daarna via 
een werkgroepenstructuur te komen tot een akkoord op hoofdlijnen met als redengeving dat 
daarmee ruimte wordt geboden voor raad en samenleving.  
 
 
Tot slot. 
Ik heb mijn werkzaamheden kunnen doen in het vertrouwen dat de partijen aan mij hebben 
geschonken. Ik dank mijn gesprekspartners daarvoor, inclusief de getoonde openhartigheid.  
 
In de gesprekken heb ik vele interpretaties van de verkiezingsuitslag zien passeren, met name 
in  de verklaring van oorzaken van winst en verlies. Met de verkiezingscampagne kennelijk 
nog op de voorgrond blijken die interpretaties zeer tegengesteld en eigenlijk niet hanteerbaar 
voor het coalitievormingsproces. Coalitievorming schept m.i. voor grotere partijen een 
toenemende verantwoordelijkheid na gemeentelijke verkiezingen. Immers, het algemene 
beeld leert dat daar waar verkiezingen tot bundeling van de wil van de kiezers zou moeten 
leiden, dit per saldo neerkomt op toenemende versnippering.  
In Den Haag leidde deze verkiezing, met vanzelfsprekend respect voor elke partij, tot 12 
fracties. Met op de achtergrond een aanvaardbare portefeuilleverdeling betekent dit dat 
minder dan 30 zetels van de 45 in het coalitievormingsproces een rol spelen. Hierdoor komt 
als vanzelf de grootste gemene deler te liggen bij de grootste partijen. Dat verplicht!  
 
Ik hoop van harte dat de mogelijke coalitiepartijen snel hun aarzelingen omzetten in 
bestuurlijke daadkracht. Den Haag verdient een stad met een stabiel, stevig en vruchtbaar 
stadsbestuur in dat opzicht liet uw opdracht aan mij niets aan duidelijkheid over.  
 
Ik beschouw hiermee mijn verkenningsopdracht die ik raadsbreed ontving, als beëindigd. 
 
 
 
Boele Staal 
 

  
 


