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Eerste verkennende gesprekken afgerond 

Ton Horn aangesteld tot moderator en formateur in de 
coalitieonderhandelingen in Goirle 
Goirle, 2 april 2022 – Afgelopen week werd de eerste ronde gesprekken met alle 

politieke partijen in Goirle door verkenners van Lijst Riel Goirle afgerond, door 

corona een week later dan aanvankelijk was gepland. Er zijn volgens de 

verkenners meerdere varianten van een coalitie en college mogelijk. Om die 

reden hebben de verkenners een moderator en formateur aangesteld. 

Mark Verhoeven, lijsttrekker van Lijst Riel Goirle “In de verkennende gesprekken hebben 

we met alle partijen gesproken en hebben we een beeld kunnen vormen hoe partijen in 

de race zitten. Wat zijn voor de partijen de belangrijkste onderwerpen? Wat zijn 

breekpunten en met wie willen zij bij voorkeur bestuursverantwoordelijkheid nemen? Hoe 

constructief kunnen zij samenwerken en welke kennis en ervaring nemen zij mee? 

Tijdens de verkenning probeerden we antwoorden te krijgen op die vragen. Nu deze 

gesprekken zijn afgerond, kunnen we starten met de volgende fase in dit proces. 

Belangrijk is dat dit zorgvuldig doorlopen wordt om een bestendig bestuur voor onze 

gemeente te kunnen vormen.” 

Van de partijen met één zetel concluderen de verkenners uit de gesprekken, dat deze 

partijen getalsmatig te weinig gewicht meenemen naar een coalitie. Dit betekent, dat het 

CDA en de Arbeiderspartij Goirle Riel vooralsnog niet verder gaan in het proces van 

coalitievorming. De verkenners benadrukken, dat zij deze partijen wel goed willen blijven 

betrekken bij het formatieproces. 

Voordat Lijst Riel Goirle de verschillende combinaties verder onderzoekt, willen de 

verkenners eerst een aanvullend gesprek met Gezond Verstand Goirle Riel. De 

verkenners vinden dit gesprek nodig, omdat deze nieuwe partij relatief onbekend is in 

het politieke landschap en een verdiepend gesprek noodzakelijk is om elkaar nog beter te 

leren kennen en om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Bij dit gesprek schuift naast 

de verkenners ook Ton Horn als moderator aan. Goirlenaar Horn heeft een rijke staat van 

dienst op meerdere terreinen. Van toezichthouder, commissaris, adviseur en informateur 

tot voorzitter van de diverse organisaties. In 2009 was hij interim wethouder voor de 

gemeente Tilburg en heeft hij daarna twee keer als informateur voor Loon op Zand en 

één keer voor Tilburg de coalitievorming begeleid. Ton Horn gaat nu voor Goirle aan de 

slag. 

Na het verdiepende gesprek met Gezond Verstand Goirle Riel wordt de balans opgemaakt 

en gezocht naar de goede combinatie van partijen, die samen een meerderheid van de 

zetels in de gemeenteraad hebben. Met deze partijen worden de verdere 

onderhandelingen gevoerd. De formateur begeleidt de onderhandelingen tussen de 

partijen. Als die stranden, kan dezelfde of een nieuwe informateur een andere coalitie 

onderzoeken. Als de onderhandelingen succesvol zijn, wordt er een coalitieakkoord 

opgesteld. 


