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Aanbieding Coalitieakkoord Gooise Meren 2018 - 2022

Datum 23 mei 2018

Geachte gemeenteraad van Gooise Meren,

Hierbij bieden wij het Coalitieakkoord Gooise Meren 2018-2022 aan ter bespreking.
Op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 en van het advies zoals
op 5 april jl. uitgebracht door informateur Anouk van Eekelen zijn de fracties van VVD, D66, Hart voor
BNM en GroenLinks met elkaar in gesprek gegaan over het opstellen van een coalitieakkoord voor de
komende raadsperiode.
Partijen hebben daarbij van meet af aan gekozen voor een aanpak waarbij ook aan anderen de
gelegenheid is geboden om inbreng te leveren. Niet alleen is met alle andere raadsfracties gesproken.
Ook inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen is gevraagd om de onderhandelende partijen
hun wensen of suggesties mee te geven middels een digitale postbus: formateur@gooisemeren.nl.
Hiervan is ruim gebruik gemaakt. Onderhandelende partijen hebben deze inbreng uitdrukkelijk
betrokken bij hun gesprekken. Dat heeft er in sommige gevallen toe geleid dat inbreng herkenbaar in
het akkoord terecht is gekomen. In andere gevallen zijn zaken besproken en is geconcludeerd dat
wensen of suggesties in de uitwerking van beleid aan de orde zouden komen. En soms hebben
onderhandelende partijen ook andere afwegingen gemaakt.
Het akkoord is een akkoord op hoofdlijnen. De betrokken partijen hebben ervoor gekozen in het
coalitieakkoord aan te geven wat zij zien als de belangrijkste opgaven en welke doelstellingen daarbij
horen. In een aantal gevallen wordt ook vermeld hoe die doelstellingen bereikt moeten worden. Ten
aanzien van de meeste onderwerpen is een en ander echter niet heel gedetailleerd uitgewerkt. De
reden hiervoor is tweeledig. In de eerste plaats laat een verregaande uitwerking in termen van
middelen nog maar weinig ruimte voor uitwerking samen met inwoners en andere betrokkenen en met
de raad als geheel. Daarnaast is het zo dat de onderhandelende partijen vinden dat het, zeker in een
snel en sterk veranderende omgeving, ook aan het college is te kiezen voor die middelen waarmee
doelen het meest effectief kunnen worden gerealiseerd. Dat komt de slagvaardigheid van het
gemeentebestuur onmiskenbaar ten goede.
Tot slot. De onderhandelende partijen hebben uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe dit
coalitieakkoord aan de raad aan te bieden. Leidend daarbij is geweest dat partijen een werkelijk open
en inhoudelijke bespreking van het akkoord willen. Om die reden is uiteindelijk gekozen voor het in
bespreking geven van het akkoord. Immers: het betreft hier een akkoord tussen vier partijen dat de
resultante vormt van onderhandelingen. Het is om die reden niet voor de hand liggend dat behandeling
in de raad tot (ingrijpende) aanpassing van het akkoord zou leiden. Omgekeerd redenerend:
besluitvorming met de mogelijkheid tot amendering zou eenvoudig kunnen leiden tot een
schijnvertoning, waarbij coalitie en oppositie ritueel tegenover elkaar zouden komen te staan. Dat is
wat betreft de onderhandelende partijen onnodig en onwenselijk en staat ook een werkelijk
inhoudelijke bespreking in de weg.
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Dit coalitieakkoord vormt wat partijen betreft de basis voor het te vormen College van Burgemeester
en Wethouders. Zoals gezegd: het betreft hier een akkoord op hoofdlijnen. Op basis van dit
coalitieakkoord zal het College de verdere uitwerking ter hand nemen. Partijen staan open voor
samenwerking met alle betrokkenen, zowel binnen de raad als daarbuiten, bij de uitwerking van de
voorliggende plannen.
Wij nodigen uw raad van harte uit met elkaar het gesprek aan te gaan over het voorliggend akkoord en
zien uit naar een plezierige en vruchtbare samenwerking.

Namens de fracties van VVD, D66, Hart voor BNM en GroenLinks
Alexander Luijten,
Formateur
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