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Onderwerp
VVD, D66 en PvdA zijn een coalitieakkoord overeengekomen voor de bestuursperiode 2022 – 2026.
De coalitiepartijen leggen het akkoord, getiteld ‘Sterk, sociaal, vooruit’, ter vaststelling voor aan de
gemeenteraad.
Voorgesteld besluit:
De raad van de gemeente Bloemendaal;

b e s l u i t:
1. het coalitieakkoord 2022 – 2026, getiteld ‘Sterk, sociaal, vooruit’, vast te stellen;
2. het college te verzoeken om op basis hiervan een collegeprogramma uit te werken;

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 7 juli 2022
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-2Voorgesteld besluit
De fracties van VVD, D66 en PvdA stellen de gemeenteraad voor:
1. het coalitieakkoord 2022 – 2026, getiteld ‘Sterk, sociaal, vooruit’, vast te stellen;
2. het college te verzoeken om op basis hiervan een collegeprogramma uit te werken;
Aanleiding en beoogd effect
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is onder begeleiding van de informateur
door alle partijen uit de raad de verkiezingsuitslag nader geduid. Tevens is onderzocht welke
mogelijkheden voor de vorming van een coalitie het beste haalbaar waren. Informateur de heer
Schneiders heeft hierover in zijn eindverslag van 19 april 2022 aan de gemeenteraad
gerapporteerd.
Vervolgens is onder begeleiding van formateur de heer Rehwinkel gestart met het opstellen van
een coalitieakkoord tussen D66, GrL, CDA, PvdA, ZB en LB, maar deze formatiepoging heeft niet
geleid tot een akkoord. Het nu gepresenteerde akkoord is bereikt tussen VVD, D66 en PvdA.
Het coalitieakkoord 2022 – 2026, getiteld ‘Sterk, sociaal, vooruit’ wordt hierbij aan de
gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.
Politieke keuzeruimte
Het akkoord beschrijft bestuurlijke speerpunten voor de komende jaren. Het is op hoofdlijnen
geformuleerd om zo bij de uitwerking van dit akkoord in een collegeprogramma ruimte te houden
voor inbreng van alle partijen uit de raad en vanuit de lokale samenleving.
Middelen
Het nieuwe college van B&W wordt verzocht om het coalitieakkoord nader uit te werken in een
collegeprogramma. De financiële gevolgen van het collegeprogramma kunnen dan worden
voorgelegd ter verwerking in de begroting 2023.
Communicatie
Het coalitieakkoord is op 1 juli aan de raad bekend gemaakt en gedeeld met de pers en de
inwoners van de gemeente Bloemendaal.
Vervolgproces/evaluatie
Het college wordt verzocht om het coalitieakkoord uit te werken in een collegeprogramma. In het
collegeprogramma dienen financiële gevolgen duidelijk te worden aangegeven.
Het college wordt verzocht om periodiek aan de gemeenteraad te rapporteren over de voortgang
van de uitvoering van het collegeprogramma.
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