
Informateur Ad Kemps brengt eindverslag met advies uit aan de, nog 

niet geïnstalleerde,  gemeenteraad van de gemeente Oirschot en aan 

de voorzitter van de Gewone Man te weten de heer Jasper van 

Vechel over zijn bevindingen na de verkenningsronde met alle 

partijen. 

 

Donderdag, 24 maart 2022. 

Op woensdagavond 16 maart jl. werd ik definitief gevraagd door de voorzitter van DGM om 

als informateur aan de slag te gaan met een verkenningsronde en om op korte termijn te 

komen tot een duidelijk advies aan hem en de nieuwe raad. 

Hierna heb ik via de griffier Han Struijs uitnodigingen laten uitgaan naar alle lijsttrekkers om 

op dinsdag 22 maart voor een informatie ronde aan tafel te gaan met een paar 

vertegenwoordigers van hun partij. Hieraan hebben alle partijen gehoor gegeven via hun 

aanwezigheid met een hele positieve grondhouding. En daar wil ik ze allemaal een 

compliment voor geven. De intentie om snel aan de slag te gaan was nadrukkelijk aanwezig 

bij DGM maar ik moet melden dat alle andere fracties het hier goed over eens zijn. Gewoon 

doen. 

De verkiezingsuitslag bij de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart jl. geeft meerdere opties.  

Maar vooral wil ik alle vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen bedanken 

voor de constructieve houding en de open gesprekken welke ik met hen had afgelopen 

dinsdag. Ook wil ik nadrukkelijk de griffier danken voor zijn inzet als begeleider en notulist. 

DGM en CDA hebben door de uitslag van de verkiezingen de meerderheid gekregen in de 

nieuwe raad. Hierdoor zouden ze samen een coalitie kunnen aangaan met een meerderheid 

in de gemeenteraad. Maar beide partijen hebben tijdens de verkenning duidelijk aan 

gegeven om te gaan voor een bredere coalitie met 3 partijen en niet voor een raads breed 

akkoord. Dit laatste werd ook door meerdere partijen uitgesproken. 

Tevens hebben de vertegenwoordigers van deze 2 grootste partijen aangegeven dat hun 

voorkeurs coalitie zou moeten bestaan uit DGM, CDA en VVD. Dit mede op basis van inhoud 

en stabiliteit. Binnen deze partijen is een brede steun om een coalitie te vormen met een 

ruim draagvlak in de nieuwe raad in het belang van de gemeente Oirschot en haar inwoners.  

Dat de voorkeur hierbij op de VVD is gevallen heeft o.a. te maken met de landelijke 

verbinding in de partij, de sterke band vanuit het verleden met DGM en dat de programma’s 

nagenoeg naadloos op elkaar aansluiten. Ze vinden het ook belangrijk om via de verbinding 

zowel naar de provinciale als ook naar de landelijke collega’s gemakkelijk te maken is en dat 

ze daarmee ook snel kunnen schakelen in onderwerpen zoals bijvoorbeeld A58/aquaduct. 

Hierbij kunnen ze ook de minister rechtstreeks gemakkelijker en tijdig aanspreken. 



verder hebben alle partijen welke niet in deze nieuwe coalitie zijn opgenomen zich al positief 

uitgesproken om als niet beoogde coalitiepartijen zich constructief te willen blijven opstellen 

in de raad t.b.v. het belang van Oirschot. Des temeer wil ik het advies geven om deze niet 

beoogde coalitiepartijen op enig moment bij het proces te betrekken tijdens de formatie en 

alvorens het coalitieakkoord door partijen wordt vastgesteld. 

En nadrukkelijk is door iedereen benoemd de goede relatie in de oude raad onderling. Die 

positieve sfeer willen ze allemaal graag voortzetten in de nieuwe raad. Daarbij zal een goede 

en tijdige communicatie van zaken vanuit het college van B&W moeten gaan plaatsvinden. 

Dat niet iedereen blij is met dit advies lijkt me wel duidelijk maar dat is ook nooit te 

voorkomen want er moeten altijd keuzes gemaakt worden.  

Mijn advies als informateur is dan ook om z.s.m. te gaan onderzoeken of de coalitie tussen 

DGM, CDA en VVD haalbaar is.  

Hiervoor zou ik willen aanbevelen om een formateur van De Gewone Man huize te 

benoemen die met deze opdracht snel aan de slag kan gaan. Hieruit moet dan een coalitie 

akkoord voortkomen waarin alle afspraken verder worden vastgelegd over de inhoud en de 

personen als kandidaat wethouders. 

De wethouder kandidaten van CDA en VVD zijn reeds bekend gemaakt in de politieke debat 

avond dit met uitzondering van de DGM kandidaat. 

DGM schuift de heer Ad van Beek wederom naar voren als eerste kandidaat wethouder en 

1ste loco burgemeester van de nieuwe coalitie. Waarom Ad van Beek? 

Omdat Ad onlangs, na de goede verkiezingsuitslag, direct aangaf nog wel een periode door 

te willen gaan. DGM vindt dat Ad daar ook alle recht op heeft omdat hij nadrukkelijk heeft 

bijgedragen aan de verkiezingsoverwinning van DGM. Tevens heeft Ad aangetoond zijn 

mannetje te staan als lid van het huidige college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Oirschot. 

Hierbij wil ik dan ook dit advies overdragen aan de voorzitter van DGM en mijn 

opdrachtgever de heer Jasper van Vechel. 

Met de aanbieding van dit verslag en advies beschouw ik mijn werkzaamheden als 

informateur als beëindigd. 

 

De informateur, Ad Kemps. 

 

 

……………………………………….. 

 

 



 


