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Verzenddatum
24 april 2019

Betreft: Start onderhandelingen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA

Geachte leden,
Op 18 april hebben uw Staten een motie aangenomen, waarbij u mij als
formateur heeft aangewezen om de vorming te begeleiden van een
college bestaande uit GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Daarbij is mij in
overweging gegeven om voor de start van de formatie aan PS te
communiceren over het proces om te komen tot een nieuwe coalitie.
Natuurlijk voldoe ik graag aan uw verzoek.
Op 23 april heb ik een startbijeenkomst belegd voor de onderhandelaars
om te komen tot een werkbaar proces. Daarbij hebben wij praktische
afspraken gemaakt over de data waarop wij gaan onderhandelen, de vorm
van de gesprekken en de locatie.
Een van de afspraken is dat de onderhandelende partijen gesprekken gaan
voeren met een aantal maatschappelijke organisaties. De opzet van die
gesprekken en de te kiezen gesprekspartners worden gedurende het
onderhandelingsproces nader bepaald. Tegelijkertijd kan ik melden dat wij
inmiddels zo’n zeventig brieven hebben ontvangen van partijen die ons
graag informatie willen meegeven voor de onderhandelingen. Wij zijn blij
met die betrokkenheid. Vanwege de transparantie van het proces willen
wij, in overleg met al die organisaties, hun brieven op de website van de
provincie Noord-Holland plaatsen onder het kopje coalitievorming 2019.
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Tot slot wil ik u graag melden dat de onderhandelaars ook de wens
hebben uitgesproken uw Staten te betrekken bij de onderhandelingen. De
onderhandelaars willen graag gesprekken voeren met alle partijen zodat u
uw aandachtspunten voor het coalitieakkoord kunt meegeven. Een
uitnodiging voor zo’n gesprek kunt binnenkort tegemoet zien.
Ik hoop u hiermee een eerste schets te hebben gegeven van het
onderhandelingsproces. Mocht er aanleiding zijn, dan zal ik u
vanzelfsprekend nader berichten.

Met vriendelijke groet,

Laura Bromet

