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Onderwerp:
Vaststelling coalitieakkoord 2022-2026

Steenbergen; 23 juni 2022

Aan de raad,

1. Inleiding
Op 25 mei 2022 is door de coalitiepartijen Gewoon Lokaal!, WD en Progressief Samen het 
coalitieakkoord 2022-2026 Van ambitie naar actie' gepresenteerd. Op 2 juni is tijdens de bijzondere 
raadsvergadering in eerste instantie op het akkoord gereageerd met de bedoeling om op 14 juli, 
voorafgaand aan de behandeling van de perspectiefnota, deze vast te stellen. Op 23 juni is het 
presidium akkoord gegaan met de behandelwijze en de agenda van deze avond. Voor het goede 
verloop van de beraadslagingen treft u dit procedurevoorstel aan.

2. Achtergrond
Het coalitieakkoord is een afsprakenkader tussen de partijen die samen de coalitie vormen. Het 
akkoord heeft een looptijd van vier jaar en is daarom van een hoger abstractieniveau dan 
bijvoorbeeld de perspectiefnota, waarin de beleidsdoelstellingen voor het komend jaar zijn 
geformuleerd. Het coalitieakkoord dient echter wel door de gemeenteraad te worden vastgesteld, 
omdat de doelstellingen uit het akkoord geven richting aan nieuw te ontwikkelen beleid, die 
verwerkt worden in de meerjarenbegroting. Door het akkoord, al dan niet gewijzigd, vast te stellen 
stelt de gemeenteraad de kaders voor de nieuw beleid en wordt er ook formeel opdracht versterkt 
aan het college om deze overeenkomstig uit te voeren.

3. Overwegingen
Het coalitieakkoord is een akkoord tussen partijen in de raad en de discussie is zodoende tussen de 
raadsfracties. Net als bij ieder ander onderwerp heeft de raad het recht om amendementen in te 
dienen. Een amendement leidt ertoe dat de inhoudelijke toevoegingen of wijziging op het 
coalitieakkoord onderdeel is van de uitwerking van het akkoord in de begroting. Met andere 
woorden: door amendementen in te dienen kan de raad de inhoudelijke opdracht aan het college 
wijzigen. De amendementen hebben hetzelfde karakter als het akkoord: overkoepelend, globaal en 
van een bepaald abstractieniveau. Uiteraard kunnen ook moties ingediend worden. Zij hebben 
echter geen directe invloed op het voorliggende akkoord en over de moties dient het college zich 
dan op een later moment nog een mening te vormen.

De discussie leidt uiteindelijk ertoe dat de vaststelling van het coalitieakkoord en de daarop 
aangenomen amendementen een opdracht is aan het college voor de periode 2022-2026. Het 
coalitieakkoord wordt daarmee een raadsakkoord.
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4. Middelen

5. Duurzaamheid

6. Risico's

7. Communicatie/Aanpak
De behandeling van het coalitieakkoord vindt plaats bij aanvang van de vergadering, om 16:00 uur. 
Het debat vindt plaats tussen de raadsfracties in twee termijnen. Het agendapunt wordt afgesloten 
met de besluitvorming over de eventueel ingediende amendementen, het coalitieakkoord en de 
eventueel ingediende moties.

8. Voorstel
U wordt voorgesteld het coalitieakkoord vast te stellen en dit als raadsakkoord mee te geven aan 
het college ter uitvoering in de periode 2022-2026.

Hoogachtend, 
de griffie^ w de voorzitter,;

R.Á.J. Defilet, MA elt, MBA
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