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Wij stellen voor:
Het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Met trots vooruit!’ vast te stellen.

Inleiding
Op 16 maart 2022 zijn de verkiezingen geweest. Vervolgens zijn er op initiatief van BBH
diverse verkennende gesprekken met alle partijen geweest. Dit heeft geresulteerd in een
coalitie tussen de partijen BBH, Bloeiend Hillegom en CDA.
Tijdens de raadsvergadering van 28 april 2022 hebben de fracties BBH, Bloeiend Hillegom
en CDA, het coalitieakkoord ‘Met trots vooruit!’ aangeboden. Iedere fractie heeft kort de
gelegenheid gehad een eerste reactie te geven op het coalitieakkoord.
Bestaand kader en context
Op 30 maart 2022 heeft de raad unaniem besloten om “te kiezen voor een traditioneel
coalitieakkoord dat voorgelegd wordt aan de raad. Met de ruimte voor alle fracties om er
inhoudelijk onderwerpen en/ of verbeteringen aan toe te voegen”.
Met het agenderen van het coalitieakkoord wordt uitvoering gegeven aan dit besluit.
Beoogd effect
Het vaststellen van het coalitieakkoord 2022-2026 door de raad. De bedoeling is te
komen tot een zo breed mogelijk gedragen coalitieakkoord.
Argumenten
Door het voor te leggen aan de gemeenteraad, wordt uitvoering gegeven aan het besluit
van de raad van 30 maart jl. Als coalitiepartijen hebben we ons bewust beperkt in het
aantal onderwerpen waarover we uitspraken doen in dit coalitieakkoord. Het moet ruimte
laten en lucht geven aan het politieke debat, mogelijkheden bieden voor een groot
draagvlak en onze bewoners in staat stellen actief te participeren. Bovendien stelt deze
werkwijze het college in staat om flexibel te reageren op de wispelturige landelijke (en
soms Europese) regelgeving. Door het voor te leggen aan de raad, geven we de nietcoalitiepartijen de gelegenheid om input te leveren

Kanttekeningen
Nieuwe landelijke en ook Europese regelgeving/ontwikkelingen, inclusief de eventuele
daarbij behorende financiële consequenties kunnen hun doorwerking hebben in de
uitvoering van het akkoord.
Financiële consequenties
De financiële vertaling van het coalitieakkoord zal nader worden uitgewerkt in de
Programmabegroting 2023 e.v.

Aanpak, uitvoering en participatie
Het besluit houdt onder andere in het college opdracht te geven voor de uitvoering van
het akkoord het juiste instrumentarium te ontwikkelen en een passende
implementatiemethodiek te kiezen.

Duurzaamheid
n.v.t.
Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
n.v.t.
Urgentie
Voor de voortgang van het gemeentelijke beleid is het belangrijk om het akkoord vast te
stellen.
Evaluatie
n.v.t.
Bijlagen en achtergrondinformatie
Coalitieakkoord BBH, Bloeiend Hillegom en CDA “Met trots vooruit!”
Namens de fractievoorzitters van:
F.J.M. Evers
BBH

A. Heemskerk-Rekké
Bloeiend Hillegom

C.H. Langeveld
CDA Hillegom

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van de fracties BBH, Bloeiend Hillegom en CDA met als onderwerp
‘Vaststellen coalitieakkoord 2022-2026’,
gelet op het besluit van de gemeenteraad op 30 maart 2022 over ‘Debat raadsakkoord/
coalitieakkoord’,

besluit:
Het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Met trots vooruit!’ vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 mei 2022,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans
griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter

