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Aanbieden Coalitieakkoord Gooise Meren 2022 – 2025

Geachte gemeenteraad van Gooise Meren,
Hierbij bieden wij u met trots het Coalitieakkoord Gooise Meren 2022- 2026 aan ter bespreking met als
titel: Gooise Meren op Koers.
Op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en op grond van het
advies van informateurs zijn de fracties van D66, VVD, Hart voor BNM en GroenLinks met elkaar in
gesprek gegaan over het opstellen van een coalitieakkoord voor de komende raadsperiode.
De partijen hebben ervoor gekozen de bestaande coalitie voor te zetten om het beleid van de
afgelopen 4 jaar een passend en krachtig vervolg te geven en van vernieuwing te voorzien. De
uitdagingen op het vlak van wonen, vluchtelingen, duurzaamheid, groen, onze maatschappelijk en
culturele voorzieningen en de vormgeving van de jeugdhulp vragen de komende tijd extra aandacht.
Wij hebben ons als opdracht gesteld deze uitdagingen op een breed gedragen manier te adresseren in
samenwerking met uw raad, de samenleving en onze partners. Daarbij hebben we niet gekozen voor de
makkelijke weg. Er is een ambitieus akkoord neergezet dat veel vraagt van raad en college, de
organisatie en ook van onze partners. Investeren, innovatie en creativiteit zijn meer dan ooit nodig om
de uitdagingen waar wij ons voor gesteld zien goed aan te pakken. De uitwerking van het
coalitieakkoord krijgt gestalte in een college-uitvoeringsprogramma, waarbij scherp gekeken moet
worden naar capaciteit en middelen en mogelijk ook gekozen zal moeten worden voor temporiseren en
versobering op andere vlakken. Bij de uitwerking van het akkoord in dit zogenaamde CUP zullen we
met voorstellen komen, waarbij we u als Raad in een vroeg stadium zullen betrekken.
Ten behoeve van het opstellen van dit akkoord is aan inwoners, ondernemers, verenigingen en
instellingen de gelegenheid geboden om de onderhandelende partijen hun wensen of suggesties mee
te geven middels een digitale postbus: coalitievoering@gooisemeren.nl. Hiervan is ruim gebruik
gemaakt, we hebben circa 60 reacties gehad met voor ons vele bruikbare aanbevelingen. In de bijlage
bij het akkoord kunt u lezen wat met de inbreng is gedaan.
Tot slot. Het is de bedoeling dat het akkoord in de raadsvergadering van 28 of 29 juni wordt besproken
en dat de wethouders op 6 juli worden geïnstalleerd. De onderhandelende partijen beseffen dat de
vergaderingen van zowel 28, 29 als 6 juli reeds gevuld zijn met de jaarstukken, het voortgangsverslag
en de perspectiefbrief 2023. Niettemin menen we dat deze reguliere raadbijeenkomsten een goed
moment vormen voor de presentatie van het akkoord en de installatie van de wethouders.
Een afsluiting en tegelijk de start van een nieuwe en ongetwijfeld boeiende periode, waarbij wij uitzien
naar nieuwe vormen van samenwerking.
Namens de fracties van D66, VVD, Hart voor BNM en GroenLinks
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