
PARSEBERJOCHT 

Advys ynformateur Smellingerlân: koälysje fan CDA, ChristenUnie, VVD, GroenLinks en FNP 

Ynformateur Geart Benedictus hat tiisdei 19 april ferslach útbrocht fan de ferkenning dy't hy 

útfierd hat, op wei nei in nije koälysje foar Smellingerlân. Op basis fan syn opdracht 

advisearret de ynformateur in koälysje fan CDA, ChristenUnie, VVD, GroenLinks en FNP. 

De ynformateur hat de opdracht krigen fan it CDA, mei ynstemming fan alle listlûkers, om in 

ferkenning te dwaan nei de foarming fan in stabyl bestjoer en om dêrnei mei in foarstel te 

kommen. 

Proses 

Geart Benedictus hat petearen fierd mei alle fraksjes yn de gemeenterie. Sintraal stie de 

fraach hoe 't de fraksjes in stabyl bestjoer sjogge in Smellingerlân. Fierder is yn de petearen 

praat oer mooglike wriuw punten tusken partijen, de wichtichste ûnderwerpen foar de 

kommende riedsperioade en de gearwurking tusken rie en kolleezje. Derneist hat hy in 

konsultaasjepetear fierd met de boargemaster. 

Befinings 

Út de petearen mei alle partijen wurdt dúdlik dat it op oarder bringen en it yn oarder hâlden 

fan de gemeentlike finânsjes in wichtich tema wurdt foar de kommende fjouwer jier. By alle 

partijen is der soarch oer it opnij hifkjen fan it gemeentefûns en de beskikbere middels foar 

de útfiering fan it sosjaal domein en yn it bysûnder de Jongereinsoarch. 

De ynformateur stelt fêst dat alle partijen ree binne om diel te nimmen yn in koälysje, der 

wurde gjin partijen útsletten. Lykwols, sjoen de ferkiezingsútslach fine de politieke partijen it 

logysk dat de basis fan de koälysje bestean moatte soe út de winners CDA en ChristenUnie. 

Dêrnei binne der troch de ynformateur,  yndachtich de opdracht om te kommen ta in stabyl 

bestjoer, ferfolchpetearen fierd mei de fertsjintwurdichers fan de VVD, SP, FNP en 

GroenLinks. Út de petearen wurdt dúdlik dat de gearwurking tusken CDA, ChristenUnie, 

VVD, GroenLinks en FNP as meast kânsryk sjoen wurdt. Hoewol dizze koälysje stipe hat fan 

16 sitten fan de yn totaal 31 sitten, wurdt in bredere koälysje net advisearre. Belutsen 

partijen jouwe oan dat in brede koälysje net fansels ek liedt ta in stabyl bestjoer. De 

gearwurkjende partijen beëagje ek mei klam de hiele rie te belûken. 

Ynformaasjefaze ôfsletten 

Mei it opleverjen fan it einrapport fan de ynformateur wurdt de ynformaasjefaze ôfsletten. 

De beëage coalitiepartijen gean no meiïnoar fierder yn petear om te kommen ta in koälysje. 

As formateurs binne oanwiisd de hear Gerben Huisman en de hear Geart Benedictus. 
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