
Geachte leden van de gemeenteraad, burgemeester en andere belangstellenden, 
 
Inhoudelijke gesprekken 
Op donderdag 7 april 2022 heb ik als verkenner in mijn brief aan de gemeenteraad laten weten dat 
Lokaal Liberaal graag de formatiefase in wil gaan samen met de VVD, D66 en Streekbelangen. Op 
weg naar de vorming van een stabiele coalitie en college. De vier partijen hebben mij gevraagd om als 
formateur het inhoudelijke vervolgproces tot coalitievorming te begeleiden. 
De afgelopen weken is er door het onderhandelingsteam van Lokaal Liberaal, VVD, D66 en 
Streekbelangen hard gewerkt aan de hoofdlijnen van het coalitieakkoord. Er is met elkaar uitvoerig en 
op prettige wijze gesproken over een groot aantal inhoudelijke onderwerpen.  
 
Beperkte ambities in eerste deel bestuursperiode 
Hierbij was en is er steeds aandacht voor de zogenaamde voorwaardelijke driehoek: de onderdelen 
van de driehoek, financiële mogelijkheden - ambtelijke slagkracht - bestuurlijke ambitie, moeten met 
elkaar in evenwicht komen en blijven. 
Het is het formatieteam duidelijk dat met name in het eerste deel van de komende bestuursperiode de 
ambities beperkt moeten blijven om de ambtelijke organisatie de gelegenheid te geven weer voluit te 
kunnen gaan functioneren. Daarnaast is het noodzakelijk om te komen tot een strategisch financieel 
meerjarenbeleid om de grote inhoudelijke ambities voor de toekomst van Stichtse Vecht te kunnen 
waarmaken. Het formatieteam werkt dan ook aan een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarbij allereerst 
deze beide zaken worden uitgewerkt. 
Dit betekent dat er voor het eerste deel van de bestuursperiode slechts ruimte zal zijn voor een 
bescheiden aantal beleidsambities. Voor het vervolg van de bestuursperiode kunnen er dan ambities 
van een hoger ambitieniveau geformuleerd worden waarbij het formatieteam het gesprek met de 
gemeenteraad cruciaal vindt. 
 
Wij hechten waarde aan uw inbreng 
Zoals in de gemeenteraadsvergadering van maandag 4 april reeds is aangegeven, hechten de 
formerende partijen veel waarde aan de inbreng van alle raadsfracties om de ambities voor de 
komende periode te kunnen bepalen. 
Daarom nodigen de formerende partijen graag de raadsfracties uit om op 16 en 17 mei hierover in 
gesprek te gaan. De formerende partijen zien uit naar telkens een gesprek van zo’n drie kwartier met 
iedere fractie, waarbij zij zich voorstellen dat iedere fractie maximaal twee vertegenwoordigers heeft 
die met de formerende partijen het gesprek zullen voeren. Tijdens dit gesprek zal de hoofdlijn van het 
coalitieakkoord tot nu toe nader worden toegelicht en zal worden gevraagd daar inbreng op te leveren. 
Nadat de formerende partijen deze gesprekken hebben gevoerd, zullen zij het coalitieakkoord verder 
afronden en zal, na de financiële en personele check, het definitieve akkoord vermoedelijk rond 2 juni 
worden gepresenteerd. Het streven is om het nieuwe college in de week na Pinksteren te installeren. 
Vanzelfsprekend is deze planning onder de nodige voorbehouden. 
 
Het formatieteam is benieuwd naar de inbreng om zo met elkaar te komen tot een realistisch en 
gedragen akkoord.  
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