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Geachte leden van de raad, 

Op 14 april 2022 heb ik u mijn eerste voortgangsbericht over de formatiegesprekken van de partijen 

Burgerforum, D66 en PvdA gestuurd. Daarbij heb ik aangegeven dat ik u periodiek van het verloop 

van deze gesprekken, de voortgang in het proces en van verdere planning op hoogte zou houden. 

Hierbij ontvangt mijn tweede voortgangsbericht. 

Inmiddels hebben de formerende partijen zeven keer met elkaar gesproken over de onderwerpen 

die in een coalitieakkoord aan de orde moeten komen. Partijen streven daarbij naar een akkoord op 

hoofdlijnen, maar wel een akkoord waarin ze hun ambities naar voren willen laten komen. Tijdens de 

gesprekken zijn flinke inhoudelijke discussies gevoerd en zijn er op belangrijke onderwerpen knopen 

doorgehakt. Daarom heb ik er vertrouwen in dat de formatie tot een goed einde wordt gebracht. 

Ter ondersteuning van het formatieproces zijn er op verschillende locaties in de gemeente (de Lutte, 

Overdinkel en Losser) gesprekken gevoerd met inwoners. In totaal zijn op uitnodiging van de partijen 

vijftien sprekers aan tafel geweest (vijf per partij). Het doel van de gesprekken was om ervaringen en 

suggesties van inwoners op te halen en die input eventueel bij de onderhandelingen te betrekken. 

Deze gesprekken zijn waardevol geweest en werden door de betrokkenen zeer gewaardeerd. Tijdens 

en voor de campagne hadden partijen met veel maatschappelijke organisaties gesproken. Ook die 

input ligt op tafel. Formerende partijen realiseren zich terdege dat de uitvoering van het beoogde 

programma alleen kan slagen samen met alle partners in de gemeente Losser.  

Inmiddels zijn de kandidaat-wethouders van de drie formerende partijen bekend. Burgerforum heeft 

Marian Oosterbroek als beoogd wethouder naar voren geschoven, terwijl de kandidaat-wethouders 

voor D66 (Jaimi van Essen) en voor de PvdA (Jimme Nordkamp) al bekend waren.  

Tot slot heb ik gesproken met de fractievoorzitters van de partijen die niet aan de onderhandelings-

tafel zitten. Dit om te vernemen of en op welke wijze zij mogelijk bij de totstandkoming van een 

coalitieakkoord betrokken willen worden en welke punten zij aan de formerende partijen mee willen 

geven. De uitkomsten van de beide gesprekken heb ik teruggegeven aan de formerende partijen.  

In mijn eerste voortgangsbericht heb ik aangegeven dat ik onder de indruk ben van ieders inzet om 

dit proces tot een goed einde te brengen. Die opmerking wil ik nogmaals herhalen. Omdat de vaart 

er goed in zit, lijkt het mogelijk om in de derde week van mei een coalitieakkoord te presenteren. De 

benoeming van de nieuwe wethouders door uw gemeenteraad kan kort daarna plaatsvinden. Over 

de exacte data zal ik u in mijn volgende bericht informeren. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het formatieproces, dan ben ik altijd bereid tot 

een nadere toelichting.  

Met vriendelijke groet, 

Wybren Bakker  

(formateur) 


