
 

Verslag en conclusie van de informateur 

Voor de vorming van een college in de gemeente Nijkerk 

7 april 2022 

 

Op 22 maart heb ik van Matthias Blankesteijn, fractievoorzitter CDA, namens alle vijf partijen 

in de Nijkerkse gemeenteraad mijn opdracht als informateur ontvangen. Deze opdracht is als 

bijlage bijgevoegd. 

Onderstaand treft u het verslag aan van mijn werkzaamheden en een onderbouwde 

conclusie over de vervolgstap. 

 

1e gespreksronde (28, 30 en 31 maart) 

In een open gesprek heb ik met alle fracties gesproken. Gespreksthema’s waren: duiding 

verkiezingsuitslag, ontwikkeling van de gemeente en prioriteiten komende jaren, visie op 

coalitie en ook bestuursstijl. 

Samenvatting. 

Tal van inhoudelijke thema’s zijn per partij aangereikt. Er zijn wel een aantal bespreekpunten 

benoemd, die zeker aan de orde moeten komen tijdens het formatieproces. Alle partijen 

hebben aangegeven hierbij geen breekpunten te voorzien op deze inhoudelijke thema’s 

tijdens het verdere formatieproces.  

Alle partijen spraken zich uit over hun voorkeursoptie voor een te vormen coalitie. 

Opvallend daarbij was dat het CDA door alle partijen werd genoemd als de partij die deel zou 

kunnen uitmaken van de coalitie. Het belangrijkste argument hiervoor was dat het CDA door 

de kiezers tot grootste partij is gekozen en dat de argumenten welke vier jaar geleden ertoe 

hebben geleid dat het CDA geen deel van het college kon gaan uitmaken, thans niet meer 

aan de orde zijn.  

De Lokale Partij is door geen van de partijen uitgesloten, maar ook niet als voorkeurspartner 

genoemd.  Geen van de partijen heeft de andere partijen uitgesloten als coalitiepartner. 

 

 

 

 

 

 



 

Alle partijen spraken zich ook uit voor een drie partijen-coalitie. Op basis van deze 

overwegingen werden door de partijen de volgende voorkeuren uitgesproken: 

CDA,   voorkeur voor coalitie:   CDA, PRO21 en VVD 

ChristenUnie-SGP,  voorkeur voor coalitie:  CDA, PRO21 en ChristenUnie-SGP 

PRO21,  voorkeur voor coalitie:   CDA, PRO21 en VVD 

VVD,   voorkeur voor coalitie:   CDA, PRO21 en VVD  

De Lokale Partij, voorkeur voor coalitie:   CDA, De Lokale Partij en VVD  of 

ChristenUnie-SGP, De Lokale Partij en VVD/PRO21 

Op basis van deze uitgesproken voorkeuren zou dan de vorming van een coalitie van CDA, 

PRO21 en de VVD kunnen steunen op een meerderheid van 16 van 27 zetels in de raad.  

De consequentie van deze voorkeurs-coalitie zou zijn dat er voor de ChristenUnie-SGP geen 

plaats meer is in het college en dat de twee huidige wethouders van ChristenUnie-SGP het 

college zouden moeten verlaten. 

 

2de Gespreksronde (2 april) 

De voorlopige conclusie ten aanzien van de coalitievorming uit de eerste gespreksronde was 

voor mij aanleiding om met een tweetal partijen een vervolggesprek aan te gaan. Dit 

betroffen de partijen VVD en CDA.  

Samenvatting 

In deze gesprekronde is van gedachten gewisseld over de optie van een vier partijen-coalitie, 

waarbij dan de optie zou ontstaan dat alsnog de ChristenUnie-SGP deel zou kunnen 

uitmaken van de coalitie. Beide partijen gaven echter aan dat bij een vier partijen-coalitie er 

dan sprake is van een disbalans in de verhouding coalitie versus oppositie en een drie 

partijen-coalitie beter past in de Nijkerkse politieke verhoudingen en een vier partijen-

coalitie ook moeilijk uit te leggen is aan de burgers. 

 

Kennismaking kandidaat wethouders (4 april) 

Door nagenoeg alle partijen werd tijdens de beide gespreksrondes aangegeven er veel 

waarde aan te hechten om nog voor het aangaan van het formatieproces inzicht te hebben 

in elkaars wethouders kandidaten. Om aan deze wens te voldoen heeft op 4 april onder mijn 

leiding een ontmoeting plaatsgevonden waarbij de fractievoorzitters van CDA, PRO21 en 

VVD en de wethouders kandidaten van deze partijen nader kennis met elkaar gemaakt 

hebben.  Deze bijeenkomst heeft het vertrouwen in het komende formatieproces versterkt. 

 



2de Gespreksronde (5 april) 

De eindconclusie ten aanzien van de coalitievorming heb ik op dinsdag 5 april kenbaar 

gemaakt aan zowel de ChristenUnie-SGP als aan De Lokale Partij. 

Samenvatting. 

In deze gesprekken met de ChristenUnie-SGP en vervolgens met De Lokale Partij heb ik hen 

meegenomen in het verloop van de eerste en tweede gespreksronde met de partijen CDA, 

PRO21 en de VVD en aan hen de daaruit voortvloeiende eindconclusie medegedeeld. 

Voor een nadere duiding van de overwegingen waarom deze partijen niet gekozen hebben 

met een coalitie waarin ChristenUnie-SGP en/of De Lokale Partij voorkomen, heb ik hen 

verwezen naar die partijen. Het is niet aan de informateur om deze keuze toe te lichten. 

 

Eindconclusie ten aanzien van de vervolgstap 

Op basis van de eerste en tweede gespreksronde kom ik tot de conclusie dat de meest 

logische vervolgstap in het proces van coalitievorming is om een formatieproces aan te gaan 

met het CDA, PRO21 en VVD.  Dit formatieproces kan het beste plaatsvinden onder leiding 

van een onafhankelijke formateur gezien het feit dat er nog een scala aan inhoudelijke 

thema’s zijn die goed bediscussieerd moeten worden tussen deze coalitiepartners om tot 

een gedragen coalitieakkoord te komen. 

 

Pieter den Besten, 

Informateur. 

 

 

Bijlagen:  

- opdracht informateur 

- beantwoording op hoofdlijnen van de onderzoeksvragen uit de informatieopdracht 


