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REACTIE PVDA OP HET FORMATIEPROCES 
 
A. Het Verslag, Advies en de Verantwoording van de Formateurs 
 
Technische opmerkingen en vragen ter verduidelijking 
1.  Op bladzijde 15, 3e alinea:  Volgens mij zijn er wat zinnen in de 
verkeerde volgorde gezet met het knippen en plakken.  
 
2. Bij de coalitievorming hebt u geprobeerd “in een zo breed mogelijk 
gedragen coalitie te voorzien. Waar fracties afvielen, om welke reden dan ook, 
is daarover overleg met hen geweest”. 
Dat is in het geval van de PvdA niet gebeurd. We kregen op enig moment een 
telefoontje van de heer Ter Braak met het verzoek op 16 oktober aan te 
schuiven voor een overleg met LB en het CDA (de VVD was op dat moment 
weer uitgestapt). Ik heb de formateur letterlijke gezegd: “We komen niet als dit 
gesprek slechts als schaamlap dient, om het proces zorgvuldig te laten lijken”. 
“Nee”, werd gezegd, “het kan wel degelijk een opening opleveren”.  
“Tot mijn stomme verbazing lees ik in het verslag op bladzijde 16 dat wij 
hebben aangegeven constructief verder te willen praten, maar te betreuren en 
te begrijpen dat op dat moment de ruimte er niet was om toe te treden tot een 
nieuw college. Dat van constructief verder praten klopt, dat willen we altijd! 
Maar het betreuren en begrijpen klopt helemaal niet.  
Sterker we waren verbijsterd dat het CDA in die bijeenkomst zei dat het voor 
de achterban van het CDA onbespreekbaar was dat het CDA met de PvdA in 
een coalitie zou kunnen zitten. Als mededeling. En of we in de toekomst op 
dezelfde constructieve manier wilden opereren als de afgelopen anderhalf 
jaar?  
• Kunt u aangeven met welk doel u ons op 16 oktober dan wel hebt 
 uitgenodigd? 
• Wat was de betekenis van het telefoontje op zondag 18 oktober, die 
 zowel de PvdA als de SP kregen, met de vraag of we bereid en 
 beschikbaar waren diezelfde avond nog te verschijnen? 
 
3. U zegt in het verslag dat u zich gesteund voelde door het verzoek van 
de PvdA om een overleg met alle fractievoorzitters te beleggen om de 
gewenste ontwikkeling van de bestuurlijke verhoudingen een stap verder te 
brengen.  
De PvdA deed dit verzoek echter niet om de bestuurlijke verhoudingen op dat 
moment een stap verder te brengen, maar vooral om de onderhandelingen 
verder te helpen, door dát te doen wat we, volgens de PvdA, ook hadden 
afgesproken in het debat met de informateurs.  
Namelijk beginnen met gesprekken tussen onderhandelingsdelegaties van alle 
fracties.  
In de opbouw van de aanbevelingen van de informateurs voor een nieuw 
college kon je namelijk opeenvolgende gebeurtenissen zien. Volgens de 
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informateurs was het echter nadrukkelijk niet de bedoeling een soort  2 –of 3-
trapsraket te lanceren. Dus niet eerst met LB en CDA beginnen, daarna de 
VVD en tenslotte een vierde partij. Die vertaling van het advies werd toen door 
alle fracties ondersteund. U hebt echter wel gekozen voor een drietrapsraket 
en bent niet met alle betrokken fracties tegelijk begonnen.  
 
Vragen aan u zijn daarom:  
• Kende u deze uitkomst van het debat over het rapport van de 
 informateurs?  
• Zo ja, kunt u dan uitleggen waarom u bent afgeweken van het advies 
 van de informateurs? 
 
4. De PvdA vindt het verslag en advies van de formateurs gemakkelijk 
leesbaar met het grote lettertype en qua stijl, maar tegelijkertijd flinterdun en 
weinigzeggend. Het is niet meer dan een procesverslag geworden. En dan 
een waarin vooral wordt opgesomd, wie met wie wanneer heeft gesproken.  
Wat we enorm missen zijn passages waarin de formateurs aangeven waarop 
ze hebben ingezet, of, op welk moment en waarom de formateurs hebben 
geïntervenieerd en hoe ze gewerkt hebben aan een cultuuromslag??  
Het lijkt alsof u alleen bijeenkomsten hebt gefaciliteerd en zich op geen enkel 
moment met de chemie en de inhoud hebben bemoeid. U hebt, zo lijkt het 
tenminste, slechts als doorgeefluik van meningen van betrokken fracties 
gediend.  
 
Vragen zijn: 
• Wanneer hebt u gekneed, gemasseerd, met de vuist op tafel geslagen 
 om mogelijk te maken wat onmogelijk leek?  
• Hebt u geprobeerd gedragspatronen te beïnvloeden, en hoe? 
• Hebt u ook geprobeerd puzzelstukjes passend te maken of alleen 
 gekeken welke puzzelstukjes passen? 
• Welke rol, behalve procesbegeleider, hebt u in het formatieproces 
 gehad, willen hebben of geprobeerd te hebben? 
 
5. U komt in uw verslag en verantwoording tot de droge constatering dat 
een 4e partij er niet in zit en verschuilt zich ogenschijnlijk achter de opvatting 
van de deelnemende partijen.  
Hebt u op enig moment in het proces overwogen om daarom de opdracht door 
de raad te laten herformuleren? Met andere woorden de opdracht opnieuw 
scherp te krijgen? Bijvoorbeeld op het moment dat het CDA de PvdA uitsloot? 
Of naar aanleiding van de omstandigheid dat de VVD steeds weer terugkomt, 
nadat de partij allang afscheid had genomen? Of de opvatting van D66 en SP 
over een afspiegelings-, of zakencollege?  
Kortom: 
• Waren er momenten waarop u overwogen heeft de formatieopdracht 
 van de raad door diezelfde raad te laten herformuleren? Zo ja waarom 
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 hebt u dat niet gedaan 
 
• Zo nee, was het moment waarop u constateerde dat een 4-
 partijencoalitie niet langer mogelijk bleek, niet ook het moment waarop u 
 de opdracht sowieso door de raad zou hebben moeten herformuleren? 
 
6. Er staat in het voorwoord en de verantwoording dat steeds gezocht is 
naar een evenwicht tussen snelheid en zorgvuldigheid. Op twee verschillende 
momenten hebt u gekozen de pers te woord te staan.  
• Kunt u aangeven waarom voor die persmomenten is gekozen en niet 
 gekozen is eerst de opdrachtgever (de raad) in te lichten?  
 
7. Uit de stukken te lezen was het al een tijdje duidelijk dat het CDA niet 
met de PvdA in een coalitie wilde zitten. De reden daarvan blijft ook nu nog 
schimmig. Op enig moment hadden de formateurs het CDA en de PvdA 
kunnen verzoeken om binnen een bepaalde tijd te formuleren of en hoe zij 
eventuele, in het verleden ontstane blokkades willen opheffen, teneinde al dan 
niet de weg vrij te maken voor verdere gezamenlijke inhoudelijke 
besprekingen over een nieuw toekomstbestendig beleid.   
 
De vraag is dan ook: 
• Op welk moment wist u dat het CDA nooit met de PvdA in een coalitie 
 zou gaan zitten?  
• Wat hebt u gedaan om te proberen individuele partijen met elkaar in 
 gesprek te brengen? 
• Hebt u blokkades bespreekbaar proberen te maken en oplossingen 
 proberen te vinden en die te doorbreken?  
• Hebt u pogingen gedaan of overwogen partijen met hun wederzijdse 
 opvattingen een op een te confronteren?  
 
8. We hebben uiteraard ingestemd met mevrouw Siner als medeformateur. 
Het gewoonterecht schrijft ook voor dat de grootste fractie het initiatief daartoe 
kan nemen. Mevrouw Siner heeft samen met de heer Ter Braak de 
formatieopdracht ook aanvaard en tot het einde uitgevoerd. Als wij het hele 
proces overzien vragen wij ons af of dit wel een verstandige keuze is geweest. 
Diezelfde vraag hebben we uiteraard ook aan mevrouw Siner.  
• Zou u nu dezelfde keuze maken?  
 
9. Uit het overzicht van de gesprekken blijkt dat er nog al wat gesprekken, 
in wisselende samenstellingen zijn geweest. Ook constateren we dat de VVD 
regelmatig de arena verliet. Zelf zijn we op 18 oktober (2 dagen na de 
ontluisterende opstellingen van het CDA in het gesprek met de formateurs en 
LB op 16 oktober) nog gebeld of we bereid en beschikbaar waren diezelfde 
avond nog te verschijnen. Diezelfde avond kregen we een telefoontje dat het 
nog niet zover was. Al die gebeurtenissen duiden dat op wrevel en wrijving. 
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Spannende momenten ook. 
 
•  Hebben er zich in het proces situaties voorgedaan, waarbij u hebt 
 overwogen  het bijltje erbij neer te gooien. Met andere woorden: hebt u 
 overwogen de formatieopdracht terug te geven? 
•  Zo ja, welke momenten waren dat en waarom hebt u het niet gedaan? 
•  Zo nee, was het moment waarop u bijvoorbeeld constateerde dat een 4-
 partijencoalitie niet langer mogelijk bleek, niet ook het moment waarop u 
 de opdracht sowieso zou hebben moeten teruggeven? 
 
10. Heeft u op enig moment overwogen om niet langer met het CDA 
 verder te gaan? Welk moment of momenten was of waren dat?  
 Waarom hebt u andere optie(s), zonder het CDA niet verder verkend en 
 uitgewerkt?  Waarom hebt u niet voor deze optie gekozen?   
 
11. Als u tenslotte het hele proces overziet: 
• Bent u dan tevreden met het resultaat?  
• Heeft deze formatie ook wezenlijk bijgedragen aan het verbeteren van 
 de onderlinge verhoudingen?  
• Is het formatieproces de gewenste opmaat geworden naar verbeterde 
 bestuurlijke verhoudingen?  
Kortom: zijn we verder van huis of dichterbij?  
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(Technische) opmerkingen en vragen aan de formateurs  
 
2. Kunt u aangeven met welk doel u ons op 16 oktober hebt uitgenodigd? 
• Wat was de betekenis van het telefoontje op zondag 18 oktober, die 
 zowel de PvdA als de SP kregen, met de vraag of we bereid en 
 beschikbaar waren diezelfde avond nog te verschijnen? 
3. Kende u de uitkomst van het debat over het rapport van de 
 informateurs?  
• Zo ja, kunt u dan uitleggen waarom u bent afgeweken van het advies 
 van de informateurs? 
4. Wanneer hebt u gekneed, gemasseerd, met de vuist op tafel geslagen 
 om mogelijk te maken wat onmogelijk leek?  
• Hebt u geprobeerd gedragspatronen te beïnvloeden, en hoe? 
• Hebt u ook geprobeerd puzzelstukjes passend te maken of alleen 
 gekeken welke puzzelstukjes passen? 
• Welke rol, behalve procesbegeleider, hebt u in het formatieproces 
 gehad, willen hebben of geprobeerd te hebben? 
5. Waren er momenten waarop u overwogen heeft de formatieopdracht 
 van de raad door diezelfde raad te laten herformuleren? Zo ja waarom 
 hebt u dat niet gedaan 
• Zo nee, was het moment waarop u constateerde dat een 4-
 partijencoalitie niet langer mogelijk bleek, niet ook het moment waarop u 
 de opdracht sowieso door de raad zou hebben moeten herformuleren? 
6. Kunt u aangeven waarom voor die persmomenten is gekozen en niet 
 gekozen is eerst de opdrachtgever (de raad) in te lichten?  
7. Op welk moment wist u dat het CDA nooit met de PvdA in een coalitie 
 zou gaan zitten?  
• Wat hebt u gedaan om te proberen individuele partijen met elkaar in 
 gesprek te brengen? 
• Hebt u blokkades bespreekbaar proberen te maken en oplossingen 
 proberen te vinden en die te doorbreken?  
• Hebt u pogingen gedaan of overwogen partijen met hun wederzijdse 
 opvattingen een op een te confronteren?  
8. Zou mevrouw Siner nu dezelfde keuze maken en formateur zijn 
 geworden?  
9.  Hebben er zich in het proces situaties voorgedaan, waarbij u hebt 
 overwogen  het bijltje erbij neer te gooien. Met andere woorden: hebt u 
 overwogen de formatieopdracht terug te geven? 
•  Zo ja, welke momenten waren dat en waarom hebt u het niet gedaan? 
•  Zo nee, was het moment waarop u bijvoorbeeld constateerde dat een 4-
 partijencoalitie niet langer mogelijk bleek, niet ook het moment 
 waarop u de opdracht sowieso zou hebben moeten teruggeven?  
10. Heeft u op enig moment overwogen om niet langer met het CDA 
 verder te gaan?  
• Welk moment of momenten was of waren dat?  
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• Waarom hebt u deze optie(s) niet verder verkend en uitgewerkt? 
• Waarom hebt u niet voor een van de andere opties gekozen?   
  
11 Bent u tevreden met het resultaat?  
• Heeft deze formatie ook wezenlijk bijgedragen aan het verbeteren van 
 de onderlinge verhoudingen?  
• Is het formatieproces de gewenste opmaat geworden naar verbeterde 
 bestuurlijke verhoudingen?  
 Kortom: zijn we verder van huis of dichterbij?  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


