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Verder na gemeenteraadsverkiezingen
De druk om tot een nieuwe coalitie te komen is hoog door de decentralisaties die plaatsvinden 
in de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Medio juni 2014 zal in de meeste gemeenten wel zicht 
zijn op een nieuwe coalitie en wethouder. Er zijn in principe vier denkbare scenario’s als uit-
komst van de gemeenteraadsverkiezingen.

De vier scenario’s als uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen:

Heeft u ideeën en daadkracht? 

Dan ligt er een kans voor open doel. 

Daar moet u wel hard voor werken!

1 Oude jongens krentenbrood 
De oude coalitie komt terug en de zittende wethouder 

komt terug. In deze situatie is het als eerstelijns organisa-

tie van belang om de draad weer 

op te pakken. Er is weinig kans 

op een rigoureuze wijziging in het 

beleid en de positie van de wet-

houder is goed in te schatten. 

3 Bekende in nieuw team
De kans dat een zwakke wethou-

der in een nieuw team terecht-

komt, is niet zo groot. De daad-

kracht van de oude wethouder zal 

in de meeste gevallen goed zijn. 

Het nieuwe team zal de ruimte geven aan de ervaren 

rot en blij zijn dat het zijn doorgang vindt. Alleen ten 

aanzien van de fi nanciën kan een discussie ontstaan, 

want de andere wethouders zullen ook “budgettaire 

ruimte opeisen”.

2 Oude club – nieuw gezicht
De coalitie heeft een beleidslijn uitgestippeld. Was die dui-

delijk dan zal die voort worden gezet. Was die onduidelijk 

dan zal dat niet direct verbeteren. 

De nieuwe wethouder zal zijn of 

haar stempel willen drukken op 

het beleid. In de duidelijke vari-

ant gaat het om wijzigingen die 

cosmetisch zijn. In de onduidelijke 

variant is het onzeker. 

4 Nieuwe speler – nieuw team
De meest onzekere situatie. 

 Ambtenaren vormen de brug naar 

het staande beleid. Als eerstelijns 

organisatie liggen er kansen en 

bedreigingen. Bent u zelf sterk? 

Heeft u ideeën en daadkracht? Dan ligt er een kans voor 

open doel. Daar moet u wel hard voor werken! Weet u het 

zelf ook niet? Dan zal de onzekerheid maximaal zijn en 

bestaat een grote kans op vertragingen en voortdurende 

onzekerheid.
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