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De Gelderland Academie Podcast 
Over de drie soorten akkoorden 
 
Na verkiezingen moeten twee dingen gebeuren: inhoudelijke programmering en collegevorming. Er 
moet een inhoudelijke agenda worden opgesteld, die de prioriteiten, keuzes en thema’s, en 
twistpunten, voor de komende periode opsomt. En er moet een college worden samengesteld dat als 
bestuur van de gemeente aan de slag gaat en als uitvoerende macht optreedt. De idee is dat in die 
beide delen de verkiezingsuitslag wordt recht gedaan.  
 
Maar. Dan komen we bij de essentie van deze serie podcasts. Dat kan op verschillende manieren. We 
kennen allemaal de vorm van het traditionele coalitieakkoord. Dat is zó ingeburgerd dat we het woord 
‘traditioneel’ vaak weglaten. Maar het kan ook op allerlei andere manieren. En het wordt ook in allerlei 
gemeenten anders gedaan.  
 
We onderscheiden hier drie hoofdvormen: het (traditionele) coalitieakkoord, het raadsakkoord 
en het maatschappelijk akkoord.  

 
Belangrijk is om vast te stellen dat in elk van die drie vormen nog steeds gewoon de twee dingen 
gebeuren die na een verkiezing van een nieuwe gemeenteraad moeten gebeuren. Het gebeurt alleen 
anders. Het zijn verschillende routes om hetzelfde te doen. En, zoals we gaan bespreken, hebben die 
verschillende routes wel gevolgen: ze produceren andere uitkomsten, inhoudelijk, maar ook in de 
verhoudingen binnen de raad, tussen college en raad, en tussen raad en samenleving.  
 
Als je die drie routes kent, dan bieden ze je nieuwe en rijkere taal om te praten en samen na te 
denken over wat er na de gemeenteraadsverkiezingen moet gebeuren. Het is een beetje zoals met 
Eskimo’s die verschillende woorden voor sneeuw hebben en daardoor preciezer kunnen zijn in hoe 
het buiten sneeuwt en wat dat voor hen betekent. Door rijkere taal kunnen we beter en gerichter 
praten over hoe het gemeentebestuur er na de verkiezingen uit komt te zien en hoe onze inhoudelijke 
verschillen en overeenkomsten het beste in de gemeentepolitiek en de lokale samenleving tot 
uitdrukking kunnen komen.   
 



2 
 

Aanvulling podcast 1 
 
Bij een traditioneel coalitieakkoord gebeuren inhoudelijke programmering en de vorming van een 
college bijna altijd via de weg van een meerderheidscoalitie. In de coalitieonderhandelingen worden 
over de meeste onderwerpen heel concrete afspraken gemaakt. Een meerderheidscoalitie komt 
samen tot een overeenstemming over de belangrijkste problemen en benoemt daarvoor oplossingen 
waarvoor zij allen bereid zijn vóór te stemmen. De deal is dat het gehele in het akkoord afgesproken 
pakket zo wordt behandeld: één is alles. Daarom duren onderhandelingen ook lang en zijn de 
uitkomsten vaak compromissen of uitruil van posities. De één stemt mee met een onderwerp waar 
men niet enthousiast is, in ruil voor steun voor een ander onderwerp dat men heel erg belangrijk vindt. 
Of een coalitiepartij neemt op een punt genoegen met minder dan men wilde, want dat is nu eenmaal 
met de anderen erbij het maximaal haalbare. Hét politieke moment is in deze constructie de 
formatieperiode: in die periode, een paar weken of maanden, gebeurt eigenlijk alles. Hier vindt alle 
politiek voor de komende vier jaar plaats. Daarom duurt het ook lang. Hoewel, wat is lang, want 
vervolgens zijn heel veel grote discussies voor de komende vier jaar gesloten. Hoe meer punten je 
openhoudt voor gedurende de rit, hoe sneller je klaar bent. Maar dat is juist niet de bedoeling van het 
coalitieakkoord. Hier wil je alles afspreken én vervolgens dichttimmeren, om te voorkomen dat de 
coalitie onderweg breekt. De coalitieonderhandelingen zijn daarmee hét allerbelangrijkste politieke 
moment in elke raadsperiode. En opvallend genoeg ook het minst transparant; dat is begrijpelijk, maar 
het is misschien een interessant thema om nader te bespreken.  
 
Vervolgens vindt ook de tweede stap via deze weg plaats: de meerderheidscoalitie stelt wethouders 
aan. Meestal vanuit de verschillende deelnemende partijen, soms is dat met het toenemende aantal 
coalitiepartijen lastiger. Maar de meerderheid levert hier het college: zij gaan het coalitieakkoord ten 
uitvoer brengen. De coalitiefracties in de gemeenteraad controleren wel, maar steunen de uitvoering 
van het coalitieakkoord ook. Ze hebben onderling overleg en doen hun best om de rijen gesloten te 
houden gedurende de rit. Vaak zijn de ‘goede’ coalitieakkoorden zo ingericht dat partijen ook de hele 
rit uit moeten zitten om alle winstpunten echt binnen te halen. Als één partij al zijn kroonjuwelen na 
jaar 1 al binnen heeft, dan neemt de kans toe dat zo’n partij uit de coalitie breekt.  
 
Voor de oppositie rest in deze constructie niet veel meer dan een rol aan de zijlijn, om aldaar 
pogingen te ondernemen om gaten in de coalitie te schieten. En om kritiek op de coalitie te leveren. 
Voorstellen vanuit de oppositie maken weinig kans, alleen als het een voorstel is waar coalitiepartijen 
toch wel voor zijn. Echt een eigen politieke richting inbrengen is niet goed mogelijk. Zo ontstaat een 
situatie waarin de helft plus één de rijen gesloten probeert te houden en het akkoord verdedigt, en de 
helft min één probeert gaten te schieten in het akkoord en haarscheurtjes open probeert te wroeten 
tussen coalitiepartijen.   
 
Aanvulling podcast 2 
 
Bij een raadsakkoord vinden inhoudelijke programmering en collegevorming raadsbreed plaats: alle 
partijen doen mee, maken met z’n allen, of met veruit het merendeel, afspraken. Die zijn dan voor de 
vier jaar leidend. En dat betekent dat alle partijen mee kunnen doen. Ze hoeven het overigens niet de 
hele tijd over alles eens te zijn, zo werkt dat in de politiek niet. Maar gaandeweg de periode kunnen 
alle partijen zoeken naar meerderheden voor de problemen die raadsbreed gesignaleerd zijn. 
Iedereen doet dus mee en er is geen vaste coalitie en oppositie. Dat maakt het politieke proces en het 
debat in de raad in de praktijk interessanter voor alle partijen. Iedereen heeft een kans om zijn idealen 
te realiseren, iedereen kan meedoen.  
 
Aanvulling podcast 3  
 
Bij een maatschappelijk akkoord (of burgerakkoord) gebeurt het net anders. Hier is de kern dat de 
inhoudelijke thema’s weliswaar globaal worden benoemd, maar dat de gemeente een proces ingaat 
om samen met de bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties daarvoor de oplossingen te 
benoemen. De inhoudelijke invulling, en daarmee ook de politieke keuzes, ligt niet direct binnen de 
raad, maar komt met de gemeenschap tot stand. Het college kan daarin een hoofdrol spelen, maar de 
raad kan zelf ook actiever betrokken zijn. Dat zijn allemaal keuzes die partijen samen kunnen maken.  
Dit kan met een raadsbrede samenwerking, maar ook vanuit een meerderheidscoalitie die 
bijvoorbeeld het college samenstelt; dat college krijgt dan als belangrijkste opdracht mee om met de 
samenleving de dialoog aan te gaan, oplossingen te benoemen, die in de raad van democratisch 
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mandaat te voorzien, en vervolgens uit te voeren. Het initiatief kan ook meer bij de raad zelf liggen, 
bijvoorbeeld door de raad zelf leidend te laten zijn in het gesprek met de samenleving, het organiseren 
van de eigen besluitvorming en dan zelf de opdracht voor uitvoering aan het college te geven. Dat zijn 
keuzes die gemeenten zelf kunnen maken. Het maatschappelijk akkoord is dus in belangrijke mate 
een uitspraak over de manier waarop de gemeenteraad samen met de gemeenschap tot oplossingen 
wil gaan komen de komende vier jaar.  
 
Dat betekent ook dat een maatschappelijk akkoord meer open is. Dat is ook logisch, je moet de 
samenleving alleen vraag stellen als er ook ruimte voor antwoorden is. Politieke keuzes aan de 
voorkant beperken zich tot bijvoorbeeld onderwerpen die perse besproken moeten worden en kaders 
die er eventueel zijn; inhoudelijk of budgettair. Maar verder is de kunst van participatie natuurlijk wel 
dat de bewoners ook echt de ruimte hebben om mee te denken, mee te doen en als het even kan ook 
mee te beslissen.  
 
Je moet als je dit gaat doen, net als bij het raadsakkoord, wel goed kijken naar een paar 
vraagstukken. Wat doe je met de begroting? Hoe maak je de voorjaarsnota? Wat doe je als de 
samenleving met oplossingen komt die een meerderheid in de gemeenteraad niet wil? Hoe verloopt 
een raadsvergadering? Welke vergadercyclus hanteer je? Klopt het RvO nog? Hoe werk je 
interbestuurlijk samen? Je moet je voorstellen dat alle procedures, regels en werkafspraken in en rond 
een gemeenteraad zijn opgesteld vanuit het traditionele coalitieakkoord. Daar is alles voor gebouwd 
en daarvoor werkt het ook heel aardig. Als je het anders gaat doen, moet je voor al dat soort 
praktische zaken wat bedenken. Let wel, dat is helemaal niet “ingewikkeld” of een reden om er niet 
aan te beginnen. Ik bedoel alleen dat je er wel even tijd voor moet nemen en vooraf bij elkaar moet 
zitten van ‘oké, hoe gaan we dit doen en wat hebben we nodig’. Als je met koken van gas overstapt op 
elektrisch dan moet je ook een paar dingen anders doen en anders inrichten. Geen probleem, maar je 
moet het we even doen. Dus griffies zijn heel erg belangrijk hiervoor. Maar ook de ambtelijke 
organisatie moet anders werken: andere stukken, andere stukkenstroom, et cetera.  
 
Samengevat 
 

Coalitieakkoord Raadsakkoord Maatschappelijk akkoord 
- Inhoudelijk programma van 
(kleinst nodige) meerderheid 
- College door meerderheid 
- Hét politieke moment is de 
formatie 
- Oppositie weinig aan bod, kan 
niet veel meer dan gaten 
schieten 
- Loopgraven, coalitie-
oppositie-groef  

Varianten. 
Bijvoorbeeld: 
- Gemeenteraad komt een 
akkoord overeen met daarin 
kwesties en  oplossingen 
waarvoor raadsbrede steun is. 
- College wordt samengesteld 
uit gehele raad, of met een 
meerderheid. 
 
 

- De gemeente(raad) sluit een 
akkoord met inwoners en 
bedrijven.  
- Oplossingen (en soms ook 
kwesties) worden met de 
samenleving samen 
besproken.  
- Wel een college, kan via 
meerderheid, raadsbreed, of 
onafhankelijk/zaken.  

 
 
 
 
 


