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Samenvatting
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Vervolgens hebben er verschillende informerende
gesprekken plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een coalitie van BurgerBelangen, CDA en VVD.
In het coalitieakkoord worden afspraken gemaakt op hoofdlijnen. Hierdoor ontstaat er ruimte om de komende tijd
samen met de gemeenteraad aan een raadsagenda te werken.
De fracties van de 3 coalitiepartijen stellen voor het coalitieakkoord : Versterken, verbinden, vernieuwen, vast te
stellen.

Beslispunten
1.

Het coalitieakkoord: Versterken, verbinden, vernieuwen, vast te stellen

Inleiding
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Vervolgens hebben er verschillende informerende
gesprekken plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een advies van de informateur om de coalitie
BurgerBelangen, CDA en VVD nader te verkennen. Er hebben vervolgens de afgelopen weken meerdere
gesprekken plaatsgevonden tussen de fracties van de 3 partijen en dit heeft geleid tot bijgaand coalitieakkoord.

Beoogd effect
Het vaststellen van het coalitieakkoord

Argumenten
1.1 Met het vaststellen van het coalitieakkoord stelt de raad de politieke koers vast waarmee het nieuwe college
aan de slag gaat.
Het akkoord zet in het versterken van Raalte als fijne en inclusieve gemeente om in te wonen en te leven, op het
behoud van ons goede ondernemersklimaat, met toeristische aantrekkingskracht en een toekomstbestendig
buitengebied. De lasten voor de inwoners blijven daarbij laag. Ook worden er stappen gezet om te bouwen aan
een toekomstbestendig Raalte.
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1.2 Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen zodat er ruimte is voor het opstellen van een raadsagenda
In dit coalitieakkoord worden afspraken gemaakt op hoofdlijnen. Hierdoor ontstaat er ruimte om de komende tijd
samen met de gemeenteraad aan een raadsagenda te werken.

Participatie
In het coalitieakkoord is opgenomen wat op hoofdlijnen de inzet is op het gebied van participatie

Duurzaamheid
In het coalitieakkoord is opgenomen wat op hoofdlijnen de inzet is op het gebied van duurzaamheid

Kanttekeningen
1.1 Deze bestuursperiode begint in een (financieel en sociaal) onzekere tijd.
In de afgelopen periode met Corona en de situatie in Oekraïne is gebleken dat zekerheden snel kunnen wegvallen
en dat we niet overal invloed op hebben. Ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de uitvoering van het
akkoord.

Financiën
De financiële vertaling van het coalitieakkoord zal nader worden uitgewerkt in de programmabegroting.

Vervolg
Ter uitwerking van het coalitieakkoord wordt er een raadsagenda vorm gegeven.
Tijdens de agendacommissie van 9 mei 2022 is de afspraak gemaakt dat er een werkgroep raadsagenda gevormd
wordt, waarbij elke fractie een vertegenwoordiger/raadslid afvaardigt.
Deze werkgroep gaat drie procesvarianten ontwikkelen waarbij de verschillende mogelijkheden, om tot een
raadsagenda te komen, in beeld worden gebracht. Deze varianten worden vervolgens ter besluitvorming aan de
gemeenteraad voorgelegd.

Communicatie
Er is een persbericht verspreid

Bijlagen
1.

Coalitieakkoord : Versterken, verbinden, vernieuwen

De fractievoorzitters van:

BurgerBelangen
B.J.M. Nijboer

CDA
J.G.M. Neimeijer

VVD
A.H. Kreule
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RAADSBESLUIT
Zaaknummer: 46032-2022

De raad van de gemeente Raalte,
gelezen het voorstel van de fracties van BurgerBelangen, CDA en VVD

Besluit:
Het coalitieakkoord: Versterken, verbinden, vernieuwen vast te stellen

Aldus besloten in de vergadering van 2 juni 2022.

de griffier
Coen Knipping

de voorzitter
Martijn Dadema
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