Aangenomen, de griffier

Voor: CDA, ChristenUnieSGP, HVV, Lokaal
Liberaal, M2000, PvdA,
SB, VVD
Tegen: GroenLinks, PVV

Motie

Reg.nr. 4.1
Agendapunt: 4.
Onderwerp: Addendum op collegewerkprogramma
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord de
beraadslaging,
gelezen de: aangenomen motie van 3 maart 2020 inzake ‘vorming meerderheidscoalitie’
constaterende dat:
- er geen coalitie is met een meerderheid in onze raad sinds Groen Links niet langer deel
uitmaakt van de coalitie;
overwegende dat:
- de overgebleven coalitie van VVD, CDA en PvdA SV in de raad van 3 maart middels een
motie, die raadsbreed is aangenomen, de opdracht heeft gekregen om een formateur te
zoeken om een meerderheidscoalitie te gaan vormen;
- formateur Tjapko Poppens tot een nieuwe coalitie is gekomen die kan rekenen op een
brede raadsmeerderheid;
- gesprekken in de formatiefase hebben laten zien dat er vertrouwen is tussen de partijen;
- Lokaal Liberaal samen met de VVD, PvdA SV en CDA een brede meerderheidscoalitie
gaan vormen in de gemeente Stichtse Vecht;
- het collegewerkprogramma op een aantal onderdelen gewijzigd moet worden, zoals
verwoord in het bijgevoegde addendum op het collegewerkprogramma versie 15 juni 2020,
waardoor VVD, Lokaal Liberaal, CDA en PvdA SV het programma volledig kunnen
ondersteunen;
- de partijen de samenwerking met alle raadsfracties blijven zoeken;
van mening dat:
- de laatste twee jaar van deze periode nadrukkelijk gericht moet worden op de kwaliteit en
uitstraling van de openbare ruimte, speeltuinen en het verbeteren van de dienstverlening
aan inwoners (op onder meer ruimtelijke ontwikkeling);
- ingezet moet worden op het optimaliseren van de processen rondom bouwprojecten;
- bij inwoners een grote behoefte is aan betaalbare woningen en samen met de inwoners
gekeken moet worden hoe bouwplannen beter en sneller gerealiseerd kunnen worden om
in deze woningbehoefte te kunnen voorzien;
- voor het realiseren van duurzaamheidsambities een stevig maar wel realistischer
tijdschema gehanteerd moet worden;
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-

om de eerste effecten van de coronacrisis op te vangen het noodzakelijk is om alvast 2
miljoen euro te reserveren;

verzoekt het college:
1. het collegewerkprogramma te wijzigen op basis van de punten zoals verwoord in het
bijgevoegde addendum versie 15 juni 2020;
2. de financiële consequenties te verwerken in de begroting 2021 en verder;
en gaat over tot de orde van de dag.
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