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Coalitieakkoord 2019-2022 'Aan de slag'
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Aan de raad,

1. Inleiding
Na het besluit van de WD fractie om de deelname aan de coalitie te beëindigen is door de fractie
van Gewoon Lokaal! het initiatief genomen nieuwe coalitieonderhandelingen op te starten om tot
een nieuwe coalitie en een coalitieakkoord te komen. Dit akkoord wordt u hierbij voor bespreking en
vaststelling aangeboden.
2. Achtergrond
Onder leiding van de heer René Mol zijn de afgelopen periode gesprekken gevoerd tussen alle
partijen in de raad en in de raadsvergadering van 18 april jl. is het advies uitgebracht om een tot een
coalitie te komen van de partijen Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA. Na dit advies zijn deze partijen
verder met elkaar in gesprek gegaan om nadere afspraken te maken over onder andere
samenwerking, bestuurlijke opgaven en portefeuilleverdeling.
Deze gesprekken hebben geresulteerd in een nieuw coalitieakkoord. In de openbare
persbijeenkomst van 9 mei jl. is het coalitieakkoord door de fractievoorzitters van Gewoon Lokaal!,
Volkspartij en CDA ondertekend. Dit akkoord wordt u hierbij voor vaststelling aangeboden.

3. Overwegingen
Een coalitieakkoord vormt de basis voor het te voeren beleid voor de komende járen. De
voornemens uit het akkoord vinden hun uitwerking in de perspectiefnota, de begroting en in
voorstellen die aan de raad worden aangeboden. Na vaststelling door uw raad is er echter geen
sprake meer van een coalitieakkoord, maar van een raadsakkoord. De raad stelt dit akkoord en de
beleidsvoornemens vast en geeft het college de opdracht om hier uitvoering aan te geven.

4. Middelen
De uitwerking van het coalitieakkoord vindt zijn beslag in de reguliere planning- en
controldocumenten.
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5. Risico's
n.v.t.
6. Communicatie/Aanpak
Het coalitieakkoord is na ondertekening op 9 mei gepubliceerd.
7. Voorstel
U wordt voorgesteld het coalitieakkoord 2019-2022 'Aan de slag' als raadsakkoord vast te stellen en
het college de opdracht te geven het raadsakkoord uit te voeren.
Hoogachtend,
de griffier,

drs. E.P.M. van der Meer

de burgemeester,

en Belt, MBA
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