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Gouda, 2 juni 2022

Onderwerp:  Afronding formatie

Geachte heer  Paans, 

Bij de afsluiting van mijn rol als informateur heb ik geadviseerd als eerste de mogelijkheid van de 
vorming van een college bestaande uit VVD, CDA, D66 en CU nader te onderzoeken. Op verzoek van 
deze partijen heb ik dat proces als formateur verder begeleid.

Hierbij ging het met name om een tweetal zaken;

a. Onderzoeken of  collegevorming op basis van een coalitie van deze partijen mogelijk zou zijn.
b. Zo ja, dan met hen een coalitieprogramma op hoofdlijnen opstellen.

Ad. a. Als uitgangspunt werd genomen dat het wenselijk zou zijn om de totale formatie van het 
wethouders team niet meer dan 3,0 fte te laten beslaan, om zodoende de financiën van de gemeente
niet zwaarder te belasten dan bij de start van het vorige college.

Dank zij een constructieve en collegiale houding van alle gesprekspartners bleek een dergelijke 
oplossing mogelijk en bleek een situatie waarbij een van de participerende partijen zich zou moeten 
beperken tot een “gedoogstatus” niet nodig.  Het betekent wel dat alle vier de wethouders hun werk 
vanuit een deeltijdfunctie zullen uitvoeren.

Ad.b. De besprekingen over een op te stellen programma op hoofdlijnen vond eveneens op een 
goede en constructieve wijze plaats. Het programma geeft duidelijke richtingen aan, maar geeft 
voldoende ruimte om ook andere partijen volwaardig te betrekken bij de vertaling van dit 
programma op hoofdlijnen naar een meer gedetailleerd collegeprogramma. Het is ook de wens van 
de coalitiepartijen om daar andere partijen en maatschappelijke partners bij te betrekken.

Tot Slot.

Bij het opstellen van het programma werd dankbaar gebruik gemaakt van de deskundige en 
betrokken inbreng uit de ambtelijke organisatie, waarbij ik naast de diverse beleidsmedewerkers op 
allerhande deelgebieden, met name wil noemen Simone van Heeren, Astrid de Gooijer en Martijn 
Renders.



Met het aanbieden van het coalitieprogramma dinsdag jl. lijkt mij een eind te zijn gekomen aan mijn 
rol als formateur.

Ik heb er alle vertrouwen in dat het nieuwe college een hecht team wordt dat zich zeer betrokken 
voelt op de inwoners van de gemeente en zich daarvoor met enthousiasme zal in zetten.

Ik dank u en de partijen voor het vertrouwen dat zij mij gegeven hebben om het proces om te komen
tot een nieuw college te begeleiden. Ik heb het met plezier gedaan!

Met vriendelijke groet,

Rinus Houtman


