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D66, VVD, Hart voor BNM, GroenLinks
Coalitieakkoord Gooise Meren 2022 – 2026

Aan de raad,
1.

Beslispunten
1.
2.

3.

Kennis te nemen van het Coalitieakkoord Gooise Meren 2022 – 2026;
Geert-Jan Hendriks (D66), Alexander Luijten (VVD), Nico Schimmel (Hart voor BNM) en
Barbara Boudewijnse (GroenLinks) te benoemen tot wethouders van de gemeente Gooise
Meren;
De tijdsbestedingsnorm van de vier wethouders als volgt vast te stellen: Geert-Jan Hendriks: 1
fte, Alexander Luijten: 1 fte Nico Schimmel, 1 fte, Barbara Boudewijnse, 1 fte.

2. Maatschappelijk effect
Met het coalitieakkoord geven de partijen D66, VVD, Hart voor BNM en GroenLinks gezamenlijk
invulling aan de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de gemeente voor de komende
bestuursperiode. Het coalitieakkoord geeft op hoofdlijnen richting voor de komende
bestuursperiode en geeft daarbij aan welke maatschappelijke effecten beoogd worden.
3. Inleiding
Op 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De fractie van de GDP heeft
Peter Rehwinkel als informateur voor de coalitieonderhandelingen gevraagd onderzoek te doen
naar de mogelijkheden van een stabiele coalitie die in lijn is met de uitslag van de verkiezing en die op
voldoende steun kan rekenen in de nieuw te vormen gemeenteraad Gooise Meren. Het advies van de
informateur was dat de huidige coalitie partijen D66, VVD, Hart voor BNM en GroenLinks de formatie
zouden starten, waarbij D66 het initiatief kan nemen. D66 heeft Geert-Jan Hendriks aangewezen om
de genoemde optie als informateur nader te onderzoeken. De informatie ronde heeft geresulteerd in
de conclusie dat de huidige coalitiepartijen de samenwerking willen voortzetten. De oppositiepartijen
zien ruimte voor samenwerking en hebben aangegeven te hechten aan transparantie en aan het serieus
nemen van de inbreng van de oppositie. Vervolgens is de heer Toon van Asseldonk vanuit D66 verzocht
het formatieproces procesmatig te begeleiden. Dit heeft op 14 juni geleid tot het Coalitieakkoord
Gooise Meren 2022 – 2026.
4. Concrete gevolgen van dit besluit
Het coalitieakkoord Gooise Meren 2022 – 2026 geeft aan wat de coalitie de komende raadsperiode wil
bereiken op hoofdlijnen. Het akkoord wordt een richtlijn voor de uitwerkingen in het college
uitvoeringsprogramma.
5.

Argumenten en onderbouwing

1.1 Coalitieakkoord Gooise Meren 2022-2026
Graag gaan wij op 28 0f 29 juni 2022 met de gemeenteraad in gesprek over het Coalitieakkoord Gooise
Meren 2022 – 2026.
2.1 Artikel 35 van de Gemeentewet bepaalt dat u bevoegd bent om wethouders te benoemen
In de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad is de procedure voor de
benoeming van wethouders vastgelegd. De gemeenteraad beoordeelt of een wethouder voldoet aan
de uit de wet voortvloeiende vereisten. In artikel 36a van de Gemeentewet staan de vereisten voor
het wethouderschap vermeld. Om te onderzoeken of de kandidaten voldoen aan de eisen uit de
gemeentewet is artikel 6, lid 6 van het Reglement van orde van de Raad (RvO) van
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toepassing. Een commissie, bestaande uit drie leden van de raad, onderzoekt de benoembaarheid
van de kandidaten. Vervolgens brengt de commissie advies uit aan de gemeenteraad over de
benoeming tot wethouder.
Er is op verzoek van de burgemeester een integriteitsonderzoek uitgevoerd naar de kandidaatwethouders. De rapporten op basis van dit onderzoek zijn aangeboden aan de betrokken kandidaatwethouders en aan de burgemeester. De inhoud van deze rapporten staat een benoeming van de
kandidaat-wethouders niet in de weg. In deze rapporten zijn enkele aandachtspunten genoemd. Deze
staan op de agenda van het college tijdens het constituerend beraad. Deze rapporten zijn niet
openbaar vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, maar zijn voor raadsleden in te
zien bij de burgemeester.
3.1 De raad stelt bij de benoeming de tijdsbestedingsnorm van elke wethouder vast
Bij aanvang van een nieuwe raadsperiode dient bepaald te worden wat het tijdsbestedingspercentage
voor de wethouders wordt. Dit gebeurt op grond van artikel 36 lid 4 van de Gemeentewet. Het nieuwe
college van burgemeester en wethouders telt vier wethouders voltijds. De totale formatie bedraagt 4.0
fte.
6. Houd rekening met en onderbouwing
De uitwerking van het coalitieakkoord krijgt gestalte in een coalitie uitvoeringsprogramma, waarbij
scherp gekeken moet worden naar capaciteit en middelen. Er zal mogelijk gekozen moeten worden
voor temporiseren en versobering op andere vlakken.
7. Financiële onderbouwing
Dit voorstel betekent dat de tijdbesteding van het nieuwe college met 0.6 fte wordt verminderd ten
opzichte van het voorafgaande college bij de start van de collegeperiode. De concretisering van de
voornemens van de coalitie vindt plaats in de aanloop naar de programmabegroting 2023, in de vorm
van een college uitvoeringsprogramma.
8. Duurzaamheid
De coalitie zet in op duurzaamheid, groen en energie en vele andere zaken zoals benoemd in
bijgevoegd coalitieakkoord. Daarbij is duurzame samenwerking noodzakelijk met inwoners,
ondernemers, verenigingen, instellingen en medeoverheden.
9. Communicatie en participatie
De uitvoering van het coalitieakkoord is een proces van samenwerking tussen inwoners, ondernemers,
verenigingen, instellingen. Samenwerking is ook belangrijk binnen de gemeente zelf. Samenwerking
tussen raad en college en samenwerking tussen coalitie en oppositie. In lijn met dit uitgangspunt
hebben inwoners en andere belanghebbenden de gelegenheid gekregen ideeën aan te dragen via een
digitale brievenbus. Een overzicht daarvan treft u aan in bijlage 1 bij dit akkoord.
10. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Dit coalitieakkoord geeft op hoofdlijnen richting aan het nieuwe college van burgemeester en
wethouders. Het is aan het nieuwe college om dit akkoord uit te werken tot concrete activiteiten en
heldere beleidsdoelen. Die worden vastgelegd in een college uitvoeringsprogramma die vervolgens een
plek krijgen in de begroting 2023.
Met vriendelijke groet,
De fractie van D66, de fractie van de VVD, de fractie van Hart voor BNM en de fractie van GroenLinks.
Bijlage(n)
Coalitieakkoord Gooise Meren 2022 – 2026
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel Coalitieakkoord Gooise Meren 2022 – 2026

Besluit
1.
2.

3.

Kennis te nemen van het Coalitieakkoord Gooise Meren 2022 - 2026
Geert-Jan Hendriks (D66), Alexander Luijten (VVD), Nico Schimmel (Hart voor BNM) en
Barbara Boudewijnse (GroenLinks) te benoemen tot wethouders van de gemeente Gooise
Meren;
De tijdsbestedingsnorm van de vier wethouders als volgt vast te stellen: Geert-Jan
Hendriks: 1 fte, Alexander Luijten: 1 fte Nico Schimmel, 1 fte, Barbara Boudewijnse, 1 fte.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)
De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H. M. M. ter Heegde
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