Gespreksverslag informatie met GroenLinks
Van:
Informateur, Joke Mengerink
Met:
Tjeerd van der Meulen en Anne van der Meer
Datum:
26 maart 2022
Ondersteuning: Ingrid Heijmans

1. Hoe kijk je terug op de verkiezingen?
Afgelopen woensdag hebben we duidingsdebat gehad. Daar hebben we terugblik gegeven.
De lage opkomst is zorgelijk. Daar willen we met zijn allen wat aan doen. Ook naar onszelf kijken.
We hebben een zetel gewonnen. Actie tegen klimaatverandering is belangrijk en wordt belangrijk
gevonden.

2. Welke opgaven zie je voor Deventer in de komende periode?
Inwoners betrekken / participatie
Goed nadenken hoe we inwoners gaan betrekken bij de politiek. Politiek leeft beperkt , als je
gesprek aangaat dan merk je wel dat ze geïnteresseerd zijn. Deze opgave is overkoepelend.
Daar bedoelen we mee dat op elk onderwerp de inwoners betrokken moeten worden. Bij ieder
beleid nadenken wat je gaat doen aan participatie. Dit moet een gewoonte worden, een
randvoorwaarde. Op welke trede van de ladder? Het zit nog niet in ons systeem en dat zou wel
moeten. Dit is een uitdaging. De vorm is volgend. Het proces is belangrijk en er moet haast
gemaakt worden.
Zodra het duidelijk is dat je gaat praten, vraag als raad een startnotitie. Hoe richten we het proces
in en hoe betrekken we de inwoners / ondernemers. Ook die mensen die normaal gesproken niet
de weg vinden.
Klimaat verandering / energie transitie
We hebben een ambitieuze doelstelling. Daar zijn we nog lang niet. Dit moet uitgangspunt zijn
voor de komende periode. De voorbereidingen zijn goed geweest. Er moet nu een slag gemaakt
worden. Nu nog de middelen en uitvoeringskracht vinden en de inwoners erbij betrekken.
Onze eigen verantwoordelijkheid nemen.
Doelstelling vaststellen voor over vier jaar en concrete maatregelen aan verbinden. En natuurlijk
de financiële middelen vastleggen. We denken aan onder meer de volgende maatregelen:
energiefonds, windmolens, uiteraard met een zorgvuldig traject met alle inwoners, we moeten
ermee door. De lijn doorzetten die we hebben ingezet. Daken van bedrijven volleggen met
zonnepanelen. Elk dak benutten. Een goed voorbeeld is het A1 Bedrijvenpark. Als het kan dan
moeten de daken zonnepanelen hebben. Met andere woorden, niet alleen verleiden maar soms
ook verplichten. Maken we ons zeker niet populair mee maar het is wel belangrijk. Daar waar een
verplicht karakter mogelijk is, zouden we dat moeten doen. In het kader van de omgevingswet zijn
die mogelijkheden er. Van het gas af. Het moet dus een mix worden van maatregelen. Er moet
ruimte zijn om mee te gaan met toekomstige technologische ontwikkelingen. Maar niet ermee
wachten. Uiteindelijk zijn de formatiebesprekingen de plaats om de invulling van de doelstelling te
bespreken.

Biodiversiteit
Dit is een belangrijke opgave. Behoud van groen daar waar mogelijk. Dit vraagt een andere
invulling en een aanscherping van beleid.
Nu is het meer een bijgedachte, het moet een uitgangspunt zijn. Niet later in beeld brengen bij
plannen maar op het moment dat je het plan maakt. Nu gebeurt dit soms pas bij de uitwerking
van de plannen. Dan wordt je soms voor voldongen feiten geplaatst.
Bestaand groen is dus het uitgangspunt voor het ontwerp. Je moet anders gaan denken en
daardoor krijg je extra leefbare wijken. Omslag in het denken. Dit bindt de gemeente zelf.
Geef dit uitgangspunt ook mee aan de woningbouwopgave.

Woningopgave
De woningopgave is bij alle partijen belangrijk. Doe dit op een eerlijke en duurzame manier.
Welke type woningen, voor welke doelgroepen en waar. Welke volgorde? Inbreiding voor
uitbreiding. Waar ga je die uitbreiding dan doen? Bufferzones tussen stad en dorpen in stand
houden. Woningen moeten zo energiezuinig mogelijk zijn. Uitgangspunt moet zijn: zon op dak.
Betaalbaarheid moeten we natuurlijk ook meenemen. Sturen op sociale woningbouw.
We voldoen nu nog aan de eis van het kabinet van 30% sociale woningen. Maar als we niet uit
kijken dan wordt het te weinig. Het vastleggen van een hoge ambitie van 40% op eigen beheer,
bijvoorbeeld 40%
Ook aan een opdrachtgever normen meegeven. Daarin zijn belangrijk: sociale woningen, starters
woningen en 1 huishouding woningen. Per project kijken welke eisen je kan stellen. Niet
schromen om beperkingen op te leggen. Dit vinden wij dat mag op die plek. We moeten daar op
sturen. De opgave is erg groot. Dat wat recent gebouwd is, sluit niet altijd aan op de behoefte.
Investeren op cultuur.
Belangrijk is het Burgerweeshuis, het Poppodium. Dat hoort erbij. We zijn er erg aan gehecht dat
dit goed afgewikkeld wordt. Snel doorpakken. Er moet een poppodium komen en dit moet worden
vastgelegd in het coalitieakkoord.
De gemeente moet daar ruimhartig in investeren en de gemeente is daarmee risicodragend.
Uiteraard wel zoveel mogelijk de risico’s verkleinen.
Dit geld trouwens ook voor de Schouwburg en MIMIK. Bij belangrijke maatschappelijke
organisaties mag een gemeente risicodragend zijn.
Afstand tot de arbeidsmarkt
Dit is ook een opgave: we hebben een groot aandeel jeugd werklozen en veel mensen in de
bijstand. Afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen is hierbij de opdracht. Dit vraagt inclusief
werkgeverschap. De Human Capital agenda die gemaakt wordt, biedt hiervoor kansen.
Meer vraag naar personeel dus mensen die aan de kant staan moeten mee kunnen doen. Daar
meer op inzetten. Zorgen dat deze groep meer mee kan doen en meepraten met beleid.
Bijvoorbeeld in het armoedebeleid. Dat doen ze ook in de gemeente Utrecht.
Spreken met werkgevers. Begeleiding regelen. Gemeente moet een faciliterende rol vervullen en
daarmee ook investeren. Samen met werkgevers en onderwijs.

3. Wat is de gewenste coalitie en waarom? En zijn er eventuele blokkades?
Er zijn geen blokkades. We hebben vier jaar meegedaan. We zijn een constructieve coalitie partij
geweest. In gezamenlijkheid hebben we gezocht naar oplossingen. Meedoen in de coalitie is echter
geen doel op zich. Het is een middel om onze idealen te verwezenlijken.
Er zijn meerdere mogelijke coalities.
Het uitgangspunt is een goede verhouding tussen coalitie en oppositie. Dit moet een evenwichtige
verhouding zijn.
Voor GL is er ook een programmatisch uitgangspunt. PVDA en D66 liggen dichtbij en samenwerking
met hen heeft de voorkeur.
Grootste partij is GB en dat is knap Daar kun je niet omheen en moeten ook we niet willen.
De huidige coalitie voortzetten is te groot met 27 zetels dus we zien twee goede mogelijkheden.

Aantal zetels

Deventer Sociaal

DENK

DeventerNu

ChristenUnie

SP

CDA

Deventer Belang

VVD

D66

PvdA

Groenlinks

Gemeentebelang

1e voorkeursvariant

Zetels
GroenLinks

9
9

6
6

5

4

4

3

3

1

5

1

1

1

1 39
21

1

D66

VVD

Deventer Belang

CDA

SP

ChristenUnie

DeventerNu

DENK

6

5

4

4

3

3

1

1

1

1

9

6

5

4

Aantal zetels

PvdA

9

Deventer Sociaal

Groenlinks

Zetels
GroenLinks

Gemeentebelang

2e voorkeursvariant

1 39
24

4. Welke wethouders (en eventuele aantal) heb je daarbij voor ogen?
Deventer is een 100.000 plus gemeente dus we hebben veel opgaven. 5 wethouders is
wellicht te weinig. Aantallen van 6 of 7 denken we aan. Afhankelijk van welke combinatie .
Niet voor terugdeinzen. Minder dan 5 kan in ieder geval niet.
Afhankelijk van de omvang van de coalitie kunnen de grootste 2 of 3 partijen allen twee
wethouders leveren.
Er zijn ook wethouder kandidaten vanuit GL. We zijn bereid om twee wethouder kandidaten te
leveren.
5. Welke thema’s en aandachtspunten zijn in het vervolgproces van de coalitievorming relevant?
Transparantie van het formatie proces. In openbaarheid de formatie laten plaatsvinden is een
mogelijkheid maar gaat misschien ver. Er is wel een tussenvorm mogelijk
Daarnaast is de bestuurscultuur een aandachtspunt. Er moet voldoende ruimte zijn voor
dualisme in de coalitie. Er moet een ontspannen en open bestuurscultuur binnen de raad en
coalitie zijn. Dit is goed voor de raad en Deventer
Het coalitieakkoord kan op hoofdlijnen maar wel met een uitvoeringsprogramma, inclusief
financiële middelen.
En uiteraard moet zorgvuldigheid boven snelheid gaan. Een goed doordacht bestuursakkoord
is belangrijk. Neem daar de tijd voor. Daar pluk je de vruchten van.

Verdiepend gespreksverslag informatie met GroenLinks
Van:
Informateur, Joke Mengerink
Met:
Tjeerd van der Meulen
Datum: 29 maart 2022

Er heeft op 29 maart nog een telefonisch gesprek plaatsgevonden tussen de informateur en
Tjeerd van der Meulen.
Om nog twee onderwerpen verder te verdiepen. Hieronder wordt hier een weergave van
gegeven:
1) Het coalitieakkoord.
GroenLinks heeft geen bezwaar tegen een coalitieakkoord op hoofdlijnen mits daaraan
een SMART uitvoeringsprogramma inclusief bijbehorende financiële middelen wordt
gekoppeld. Dit is voor GroenLinks erg belangrijk. Meedoen in de coalitie is geen doel op
zich. Het is een middel om de idealen te verwezenlijken, vandaar dat GroenLinks deze
opzet van het coalitieakkoord voor ogen heeft.
2) Doelstelling klimaat / energie
GroenLinks vindt het belangrijk om de huidige Deventer doelstelling van CO2 neutraal in
2030 vast te houden. Het is te vroeg om deze doelstelling los te laten maar veel
belangrijker is om een afgeleide doelstelling per bestuursperiode vast te leggen.
Het is dus belangrijk om na te denken wat de doelstelling is over
vier jaar en daar concrete maatregelen aan te verbinden.
Er is een brede mix van maatregelen nodig, e.e.a. te bespreken tijdens de
formatiebesprekingen. Vervolgproces naar locaties windmolens (in een zorgvuldig traject)
en minder vrijblijvend omgaan met de klimaatopgave zijn voor GroenLinks erg belangrijk.
Meedoen in de coalitie is geen doel op zich. Het is voor GroenLinks een middel om de
idealen te verwezenlijken. Vandaar dat GroenLinks de bovenstaande opzet van het
coalitieakkoord voor ogen heeft en aan de Deventer klimaatdoelstelling vasthoudt.

Bij de goedkeuring van het verslag hebben wij de volgende opmerking meegegeven:

Meer in zijn algemeenheid terugkijkend op het gesprek en het telefoongesprek hadden wij
nog de observatie dat het op enkele punten naast het "wat is belangrijk" ook al erg ging om
het "hoe" (concrete maatregelen), terwijl deze juist onderdeel zijn van de
formatiebesprekingen.

