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Onderwerp
Dit voorstel gaat over het collegeprogramma 2022-2026 dat gebaseerd is op het coalitieakkoord 
'Sterk, Sociaal en Vooruit' van VVD, D66 en PvdA.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2022

besluit:

Het collegeprogramma 2022 - 2026 vast te stellen.

De raad voornoemd, d.d. 12 Àeceiwheĩ ]

de griffier.de voorzitter,
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Voorgesteld besluit
Het collegeprogramma 2022 - 2026 vast te stellen.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Op basis van het coalitieakkoord Sterk, Sociaal, Vooruit (WD, D66 en PvdA) is de afgelopen 
maanden ons collegeprogramma uitgewerkt. De coalitiepartijen hebben op hoofdlijnen afspraken 
gemaakt. Als nieuw college is het aan ons om deze ambities concreet te maken.

Beoogd effect
Met ons collegeprogramma willen we gericht sturen op de realisatie van de doelstellingen zoals die 
hierin geschetst worden. Concreet betekent dit dat de uitvoering van het programma bij 
toekomstige agendavorming wat ons betreft het primaat heeft boven nieuw te formulieren beleid. 
Halverwege de periode maakt ons een college een 'mid term review'zodat er ruimte is om zo nodig 
bij te sturen. Aan het eind van de collegeperiode willen we het programma gerealiseerd hebben.

Politieke keuzeruimte
De raad is vrij om een zienswijze te geven of wijzigingsvoorstellen te doen.

Gedachtegang

Argumenten
We staan voor grote opgaven zoals de energietransitie, klimaat en behoud van biodiversiteit.
Maar ook wonen, leefbaarheid en ontwikkelingen binnen het sociaal domein zijn belangrijke 
thema's waar we ons met veel energie voor inzetten. Gezonde gemeentefinanciën, transparante 
communicatie en participatie met inwoners en een helder kernenbeleid helpen ons bij het behalen 
van onze doelen. We blijven een zelfstandige gemeente en koesteren onze samenwerking in de 
regio.

Kanttekeningen
De gemeenteraad is vrij om eigen keuzes/accenten te leggen waarmee ons college rekening kan 
houden.

Overwegingen van het college
Wij nemen onze bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We staan voor het 
persoonlijk elan van een team wethouders en burgemeester dat samenwerkt met alle inwoners, 
maatschappelijke organisaties en alle partijen die willen bijdragen aan het behoud van onze mooie 
gemeente Bloemendaal. Het vraagt om wederzijds vertrouwen en betrokkenheid. Zoals hierboven 
is geschetst, staat de gemeente voor grote opgaven. Onze samenwerking gaat uit van onderling 
vertrouwen, respect en een open houding. Naar elkaar en naar onze inwoners. Wij zetten in op een 
prettige en constructieve samenwerking met u als raad en met alle inwoners en ondernemers van 
Bloemendaal.

Middelen
Ons collegeprogramma willen we vooralsnog uitvoeren met de middelen zoals die door u 
beschikbaar zijn gesteld met de begroting 2023. Mocht er meer budget noodzakelijk zijn, zal ons 
college u dat voorleggen.
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Participatie
Participatie, vroegtijdig in het proces, waarbij alle relevante belangengroepen doelmatig zijn 
betrokken, is nodig voor het optimaliseren van mogelijke oplossingen, het creëren van draagvlak 
en een breed geaccepteerde besluitvorming. Daarvoor stellen we participatieregels op.
Het participatiebeleid wordt uitgewerkt in concrete beleidsregels. We maken een beweging naar de 
inwoners toe. Bijvoorbeeld door de organisatie van wijkcontactavonden ter plaatse of 
informatieavonden. We hebben (vooraf)ruim aandacht voor de belangen en ideeën van inwoners. 
Deze nemen we mee in beleid en projecten.

Communicatie
De roep om een bestuur dat snel inspeelt op complexe ontwikkelingen en veranderingen wordt 
steeds sterker. Daarnaast is de omgang tussen de overheid en de samenleving soms op scherp 
komen te staan. De gemeenschap wil gehoord en gewaardeerd worden en haar expertise kunnen 
inzetten. Een gemeente heeft een belangrijke maatschappelijke taak en moet zich kunnen 
verplaatsen in de wensen voor de leefomgeving van de inwoners. De gemeente is er voor de 
inwoners. Uitgangspunten daarbij voor College en Raad zijn openheid en transparantie.
Interactieve communicatie met de inwoners is essentieel. Wij willen de communicatie met inwoners 
en ondernemers verbeteren en hen tijdig betrekken bij het maken van beleid en uitvoering. Dit 
doen we onder meer door formulieren (digitaal en waar nodig op papier) begrijpelijk te maken of te 
houden. Ook de samenwerking met (maatschappelijke) organisaties in de gemeente is van belang.

Samenwerking (Heemstede)
n.v.t.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
Ons college stuurt op uitvoering en de voortgang. Het collegeprogramma wordt onderdeel van de 
reguliere planning 8t. control cyclus waarbij we sturen op doelen en budgettaire kaders. Uitvoering 
van het collegeprogramma staat bij ons voorop.

Evaluatie
Halverwege de collegeperiode zullen we de voortang evalueren met een 'mid term review'en u 
daarover rapporteren.

Bijlagen
Collegeprogramma 2022 - 2026 (corsa 2022004874)

Achterliggende documenten
Coalitieakkoord 'Sterk, Sociaal en Vooruit'van VVD, D66 en PvdA (corsa 2022001546)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


