
Aan de leden van de gemeenteraad van Den Haag 

Oudega, 10 april 2018 

 

Zeer geachte Dames en Heren, 

Op woensdag 21 maart 2018 waren er de gemeenteraadsverkiezingen. In Den Haag is de Groep de 

Mos / Hart voor Den Haag de grootste partij geworden en nam daarop het voortouw bij de vorming 

van een nieuw college. 

De Groep de Mos / Hart voor Den Haag vroeg mij kort na de verkiezingen de rol van verkenner op mij 

te nemen. Met daarbij de opdracht: 

Onderzoek hoe er een stabiel en ambitieus college kan worden gevormd, met voldoende 

draagvlak in de gemeenteraad, waarbij recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag.  

Ook is mij gevraagd te kijken naar de uitdagingen voor de langere termijn. 

Onderstaand doe ik verslag van mijn verkenning. 

Op woensdag 28 maart 2018 heb ik in de raadszaal een openbaar gezamenlijk kennismakingsgesprek 

met de fractievoorzitters gevoerd. Hierbij heb ik het belang van een afspiegelingscollege van 

burgemeester en wethouders benadrukt. De vertegenwoordiging van de grootste partijen uit de 

nieuwe raad, zei ik, zullen elkaar iets moeten gunnen ten behoeve van een goede samenwerking. En 

daarbij ook luisteren naar de ideeën van de kleinere partijen.  

Daarna voerde ik op donderdag 29 maart gesprekken met de zeven grootste partijen. Op dinsdag 3 

april 2018 heb ik gesprekken gevoerd met de kleinere partijen in de Haagse raad. 

Bij al deze gesprekken heb ik steun ervaren, zowel in mijn rol als verkenner als bij de aanpak die ik 

tijdens  de openbare bijeenkomst had geschetst. 

Hoewel diverse partijen hebben aangegeven voorkeuren te hebben voor diverse samenstellingen van 

een te vormen coalitie, gaven vrijwel alle partijen aan het logisch te vinden om de verkenning te 

starten met de vier grootste partijen; te weten: Groep de Mos / Hart voor Den Haag (8 raadszetels), 

VVD (7 raadszetels), D66 (6 raadszetels) en GroenLinks (5 raadszetels). 

Deze partijen vertegenwoordigen met 26 raadszetels een voldoende meerderheid in de 

gemeenteraad en doen tegelijkertijd het meeste recht aan de verkiezingsuitslag.  

Met deze vier partijen heb ik een aantal gezamenlijke gesprekken gevoerd.  

 

Deze verkenning was bedoeld om, op basis van de verkiezingsuitslag, na te gaan welke politieke 

partijen tot samenwerking en collegevorming willen komen en welke manier van besturen, 

agenderen en prioriteren de nieuwe coalitieperiode zou worden gekozen.  

In de gesprekken hebben we veel aandacht besteed aan het tot stand brengen van de onderlinge 

chemie. Want het is mijn overtuiging dat, alleen als er sprake is van onderling vertrouwen, de wil om 

gezamenlijk grote en inspirerende opgaven op te pakken en  elkaar zaken te gunnen, inhoudelijke 

verschillen overbrugbaar zijn. 



Daartoe hebben wij nadrukkelijk stil gestaan bij de gewenste bestuurscultuur. Integer bestuur is 

wezenlijk. De vier partijen zijn het met elkaar eens dat de waarde van integriteit betekenis krijgt in 

hun handelen. Daarom zullen zij hier als beoogde coalitiepartijen onderling over in gesprek blijven en 

hierop aanspreekbaar zijn.  

Diverse kleinere partijen hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor een coalitieakkoord op 

hoofdlijnen. De vier beoogde coalitiepartijen hebben begrip voor dit streven. Zij onderschrijven mijn 

suggestie om bij het schrijven van het akkoord ook te kijken naar de input van de kleinere partijen. Ik 

heb deze acht partijen daarom verzocht om schriftelijk punten mee te geven voor onderwerpen die 

deze partijen nauw aan het hart liggen. Nu de vier grootste partijen met elkaar de volgende stap 

gaan zetten zou mijn suggestie zijn om ook CDA, PvdA en HSP een dergelijk verzoek te doen. Ik acht 

dit van belang in het kader van een goede verhouding met alle partijen in de gemeenteraad. De 

diversiteit van de raad weerspiegelt immers de diversiteit van de stad. 

Bij het verkenningsproces is uiteraard ook gesproken over de omvang van het aantal wethouders. 

Mede tegen de achtergrond van het feit dat het huidige aantal van 6 wethouders als te krap wordt 

ervaren, beveel ik een aantal van 8 wethouders aan, gelijkelijk te verdelen over de vier beoogde 

coalitiepartijen. 

De beoogde coalitiepartijen hebben bij de afronding van de verkenningsfase de intentie uitgesproken 

snel te willen komen tot een geslaagde formatie waarbij ze op dit moment in ieder geval  vier grote 

opgaven voor de stad zien, in alfabetische volgorde:  

 Duurzaamheid; 

 Groei van de stad/leefbaarheid; 

 Iedereen doet mee; 

 Mobiliteit.  

 

Met de aanbieding van dit verslag beschouw ik mijn werkzaamheden als verkenner als beëindigd. Ik 

dank u en de lijsttrekkers voor het in mij gestelde vertrouwen. Mijn dank gaat ook uit naar de staf die 

mij en de Fractievoorzitters terzijde heeft gestaan. De komende formateur wens ik alle succes! 

Met vriendelijke groet, 

 

(H. Wiegel) 

 


