
 

  1/2 
 

 

Aan Gemeenteraad Haarlem 

Datum 10 mei 2022 

Onderwerp Verslag verkenningsronde (4) o.l.v. dhr. Vendrik 

Van Kees Vendrik 

 

 

Op 10 mei heeft een vervolggesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de partijen 

PvdA, GroenLinks, D66, CDA, Actiepartij en dhr. Kees Vendrik, verkenner. 

Onderstaand het verslag van dit gesprek. Gesprekspartners zijn voor publicatie hiervan in de 

gelegenheid gesteld feitelijke onjuistheden te corrigeren. 

 

 

Aanwezig: PvdA (Dhr. F. Roduner), GroenLinks (Dhr. J. Drost), D66 (Mevr. M. Çimen, dhr. B. van 

Leeuwen), CDA (Mevr. E. de Raadt), Actiepartij (Dhr. D. van Leeuwen), verkenner 

(Dhr. K. Vendrik) 

 

 

De verkenner heet de aanwezigen welkom en vraagt of zij instemmen met het voorstel om met deze 

partijen coalitieonderhandelingen te gaan starten. 

Het voorstel is besproken in de fracties en de partijen stemmen in met het voorstel en spreken hun 

waardering uit voor de Actiepartij voor de positieve opstelling van de Actiepartij. De ‘Eerste aanzet 

tot een coalitieakkoord’ is een goed richtsnoer voor onderhandelingen.  

De propositie (bijlage 3 bij de brief van de verkenner van 10 mei) die is gedaan aan de Actiepartij en 

het CDA is voor beiden akkoord. De Actiepartij ziet in deze progressieve samenstelling van een 

coalitie en de ‘Eerste aanzet tot een coalitieakkoord’ goede kansen voor Haarlem. 

 

De verkenner concludeert dat de aanwezige partijen willen starten met onderhandelingen over een 

coalitieakkoord. 

De partijen danken de verkenner voor zijn inzet. 

 

De partijen spreken ook hun dank en grote waardering uit voor andere partijen die het aanbod 

hebben gedaan deel te nemen aan onderhandelingen, maar zien op dit moment geen aanleiding 

voor een nieuw gesprek. De partijen geven aan dat de nieuwe coalitie zal streven naar breed 

draagvlak in de gemeenteraad voor het tegemoet treden van de complexe opgaven waar de stad 

voor staat. 

 

De partijen spreken af gezamenlijk een eerste persbericht op te stellen en vandaag uit te sturen en 

aan de pers aan te geven dat zij na de raadsvergadering van 12 mei beschikbaar zijn voor vragen van 

de pers. 
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De verkenner zal de VVD, SP, Jouw Haarlem, ChristenUnie, OPHaarlem en Trots Haarlem zo snel 
mogelijk rechtstreeks op de hoogte stellen van deze uitkomst. De gehele raad wordt geïnformeerd 
via de brief van de verkenner.  
 

De partijen vragen de verkenner om donderdag in de raadsvergadering aanwezig te zijn en een korte 

toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden. De heer Vendrik zal dit doen en geeft aan 

slechts toelichting te geven op het proces en niet over inhoudelijke keuzes. 

 

 

Opgesteld op 10 mei 2022 

onder verantwoordelijkheid van dhr. Vendrik, verkenner 

door F. van Hattem, adviseur strategie, Gemeente Haarlem & Zandvoort 

fdjhattem@haarlem.nl  
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