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Voortgang collegebestuur gemeente Staphorst  
 
Tijdens de raadsvergadering van 11 juni jl. heeft de fractie van CDA Staphorst te kennen 
gegeven geen onderdeel meer te willen uitmaken van het college. In navolging van dit 
besluit heeft ook wethouder Krale besloten terug te treden uit het college van Burgemeester 
en Wethouders.  
 
Omdat met een meerderheid van de huidige college dragende partijen de politieke -en door 
een tijdelijke portefeuilleverdeling ook de bestuurlijke- continuïteit voor de korte termijn 
gewaarborgd was is besloten eerst over te gaan tot een periode van bezinning. Wel hebben 
wij, als de fracties van de SGP en CU, tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2019 
aangegeven na het zomerreces te starten met een oriëntatieronde waarin met de overige 
fracties wordt doorgesproken over de ontstane situatie. Want hoewel de SGP en 
ChristenUnie een meerderheid in de raad hebben, heeft het de voorkeur van beide partijen 
een derde partij te betrekken bij het college.  
 
In de maanden september en (begin) oktober hebben oriënterende gesprekken 
plaatsgevonden. Daarbij is ingegaan op de vraag hoe de overige fracties aankijken tegen een 
invulling van het dagelijks bestuur van de gemeente Staphorst en welke rol zij voor zichzelf 
zien in de resterende bestuursperiode. Naar aanleiding van de uitkomsten van de eerste 
gesprekken hebben ook oriënterende vervolggesprekken plaatsgevonden. Uiteindelijk is 
gebleken dat geen van de overige fracties bereid is om onderdeel te worden van het huidige 
collegebestuur. 
 
Kort samengevat kunnen we het volgende vanuit de oriëntatie weergeven:  
• Wat betreft de invulling van het dagelijks bestuur hebben de overige fracties te kennen 

gegeven dat in de huidige coalitie een derde college dragende partij 
gewenst/noodzakelijk is, waarbij voornamelijk werd gewezen op de omvang van 
taken/werkzaamheden en het streven naar een politieke afspiegeling in het college van 
B&W. Daarbij werd overigens wel meegeven dat een fulltime wethouder wellicht niet 
voor de hand liggend is gelet op de huidige financiële situatie van de gemeente 
Staphorst.   

• Wat betreft een eigen rol en inzet hebben de fracties het volgende aangegeven: het CDA 
staat open om te werken aan een nieuw bestuur, maar vindt dat daarbij naar alle leden 
van het huidig college gekeken moet worden. Bij een gelijkblijvend collegebestuur zien zij 
voor zichzelf geen bestuurlijke verantwoordelijkheid. De fractie van Gemeentebelangen 
heeft aangeven op dit moment, in deze samenstelling en met dit coalitieakkoord, geen 
onderdeel te worden van het dagelijks bestuur. De PvdA heeft te kennen gegeven open 
te staan om bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen nemen, maar op dit moment niet 
toe te willen treden tot het dagelijks bestuur. 

 
Op basis van deze uitkomst van deze oriëntatie hebben wij, als ChristenUnie en SGP besloten 
samen door te gaan als college dragende fracties. Daarbij is tevens besloten het huidige 
coalitieakkoord ‘Samen, voor elkaar! 2018-2022’ uit te blijven voeren. Dit ongewijzigde 



      

coalitieakkoord betreft een akkoord op hoofdlijnen waar bij het opstellen ervan rekening is 
gehouden met de breedte van de samenleving.  
 
Wat betreft de invulling van het college het volgende. Om de ambities uit dit coalitieakkoord 
uit te voeren werd ten tijde van de vaststelling uitgegaan van een college bestaande uit drie 
wethouders. In het persbericht van 17 oktober jl. is al bekend gemaakt dat de huidige twee 
wethouders invulling blijven geven aan het huidige college. Daarbij willen we uitgaan van 
continuïteit. Inmiddels is besloten door de SGP- en ChristenUniefractie om niet over te gaan 
tot uitbreiding van het aantal wethouders. In gesprekken met de collegeleden is aangegeven 
dat zij in deze samenstelling haar uitvoerende rol kunnen blijven uitvoeren. De beide 
wethouders daarbij aangegeven bereid te zijn de extra portefeuilles te continueren tot het 
eind van deze bestuursperiode. Tot slot hebben de huidige college dragende partijen het 
streven, zoals ook neergelegd in het coalitieakkoord, om in open debatten te komen tot 
politieke besluiten, waarbij verschillende politieke meerderheden gevonden kunnen worden. 
Daarmee wordt de kaderstellende rol van gemeenteraad versterkt en komt de rol als 
volksvertegenwoordiger tot zijn recht.  
 
We bedanken de fracties van CDA, Gemeentebelangen en PvdA voor de gesprekken. Hoewel 
geen van de partijen deel wil nemen aan het collegebestuur, weten we dat de 
verantwoordelijkheid voor de opgaven waar we als gemeente voor staan, door alle partijen 
wordt gevoeld. Met dat vertrouwen willen de SGP- en ChristenUniefractie de komende 
periode blijven samenwerken met de gehele raad.  
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