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Voorgesteld besluit:

1. De Raadsbrede agenda 2O2O-2O22 vast te stellen
2, Het Waalres akkoord 2OIB-2022 in te trekken.
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Onderwerp
Vaststellen Raadsbrede agenda 2O2O-2O22 en intrekken Waalres akkoord 2O7B-2O22

Voorstel
1. De Raadsbrede agenda 2020-2022 vast te stellen
2. Het Waalres akkoord 20IB-2O22 in te trekken.

Inleiding
Door de bestuurscrisis waarin de gemeente Waalre zich bevindt, is het nodig gebleken
om nieuwe afspraken te maken die raadsbreed worden ondersteund. Dit is gedaan in de
vorm van een agenda voor de resterende anderhalfjaar. Door het aangekondigde
aftreden van zowel de Burgemeester als de benoemde wethouders van de gemeente
Waalre, is het ook nodig gebleken om, op basis van die nieuwe Raadsbrede agenda,
nieuwe wethouders aan te zoeken. Die wethouders worden vanavond voorgedragen voor
benoeming door de gemeenteraad en zullen zich moeten kunnen committeren aan een
door de gemeenteraad vastgestelde agenda. Dit raadsbesluit vormt zo de bestuurlijke
afspraak tussen de gemeenteraad en het nieuwe zakencollege. De gesprekken over de
inhoud van de voorliggende Raadsbrede agenda 2020-2O22 zijn gevoerd in het
presidium, door alle fractievoorzitters van de in de raad aanwezige politieke
groeperingen. Daar het Waalres Akkoord 2078-2022 vooral een afspraak was tussen de
voormalige coalitiepartijen, dat (hoewel door de gemeenteraad vastgesteld) niet door de
voltallige raad werd gedragen, komt de Raadsbrede agenda 2O2O-2O22 hiervoor in de
plaats. Het Waalres Akkoord 2OLB-2O22 wordt met dit voorstel dan ook ingetrokken.

Beoogd resultaat
In de resterende anderhalf jaar van deze bestuursperiode wil de gemeenteraad dat de in
de Raadsbrede agenda genoemde onderwerpen door het zakencollege ter hand worden
genomen. Om de nieuwe wethouders duidelijkheid te geven over hun opdracht, stelde
het presidium een Raadsbrede agenda op; een lijst met onderwerpen waarvoor beleid
wordt gevraagd in de komende anderhalf jaar, tot aan de volgende
gemeenteraadsverkiezingen. De fracties maken geen politieke afspraken over hoe het
beleid eruit moet zien, maarverwachten van de wethouders dat zijzelf , in communicatie
met de gehele gemeenteraad, naar (wisselende) meerderheden zoeken.

Argumenten en kanttekeningen
Het voorliggende akkoord is het resultaat van het zorgvuldige en eerlijke gesprek in het
presidium, waarin alle partijen in de raad vertegenwoordigd zijn door hun
fractievoorzitter. Voor alle onderwerpen is geconcludeerd dat er meerderheden in de raad
te vinden te zijn en over bijna alle onderwerpen bestaat unaniem consensus dat ze niet
tot na de gemeenteraadsverkiezingen kunnen wachten.
De waarnemend burgemeester is, vanwege het voorzitterschap van het presidium, als

voorzitter van de gesprekken betrokken geweest bij het opstellen van de Raadsbrede
agenda. Ook is de Raadsbrede agenda in het interne driehoeksoverleg met de
waarnemend gemeentesecretaris besproken. Tot slot is het stuk aan het Management
Team van de ambtelijke organisatie voorgelegd, voor een check op o.a. de juistheid van
de daarin genoemde onderwerpen en met het verzoek op- en/of aanmerkingen kenbaar
te maken.
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Met deze Raadsbrede agenda wordt geen politiek akkoord gesloten over de inhoud.
Fracties nemen steeds ieder hun politieke standpunten in en de wethouders zullen dus
voor de uiteindelijke invulling van alle onderwerpen op zoek moeten gaan naar
(wisselende) meerderheden. Ook kunnen de fracties te allen tijde met initiatiefvoorstellen
komen. Wel is het zo dat er buiten de onderwerpen op de Raadsbrede agenda geen
visieontwikkeling van het nieuwe college verwacht wordt.
Naast de onderwerpen op deze lijst en die in de begroting, wordt er natuurlijk wel van de
wethouders verwacht dat ze ook de interne besturing van de gemeente oppakken, dat ze
de uitvoerende taken van het college op zich nemen en dat ze actuele opgaven
oppakken.

Kosten en dekking
De met de uitvoering van deze Raadsbrede agenda gemoeide gelden, zijn reeds door de
gemeenteraad beschikbaar gesteld door het vaststellen van de meerjarenbegroting 2021
e.v.

Vervolgprocedure en planning
n.v.t.

Communicatie
De Raadsbrede agenda is openbaar en beschikbaar via de website van de gemeente
Waalre.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

1.

Raadsbrede agenda 2020-2022

Bijlagen ter informatie
Dit raadsvoorstel bevat alle relevante informatie, Er zitten geen informatieve bijlagen bij
dit raadsvoorstel.
HET PRESIDIUM VAN DE GEMEENTERAAD VAN WAALRE,

Namens deze
De raadsg

W, A. Ernes
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