
Hillegom

Agenderingsvoorstel Raadsvergadering

Coalitieakkoord “Met trots vooruit!”

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: 
datum voorstel: 
datum collegevergadering: 
datum bijeenkomst: 28 april en 12 mei 2022
agendapunt:
portefeuillehouder: Maak keuze
behandelend ambtenaar: Gijs van Dooren
e-mailadres: G.vanDooren@hillegom.nl
telefoon: 14 0252

Aanleiding
Op 16 maart zijn de verkiezingen geweest. BBH heeft als grootste partij vervolgens het 
initiatief genomen om met alle partijen oriënterende / verkennende gesprekken te voeren. 
Daarna is door de BBH, Bloeiend Hillegom en CDA onderzocht of zij gezamenlijk een 
stabiele coalitie kunnen vormen En dat is gelukt.

Met trots bieden wij, de fracties BBH, Bloeiend Hillegom en CDA, u het coalitieakkoord 
“Met trots vooruit!” aan.

Op 30 maart 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”.  Wij  hopen met de hele 
raad een constructieve samenwerking te vinden. En staan open voor inbreng van alle 
fracties. 

Doel van agendering
De raad verzoeken om:

- Per fractie een eerste korte duiding te geven van het coalitieakkoord 28 april 
2022;

- een extra raadsvergadering in te plannen op 12 mei;
- het coalitieakkoord te agenderen ter vaststelling voor de in te plannen 

raadsvergadering 12 mei 2022.

Opzet van het agendapunt
De fracties van BBH, Bloeiend Hillegom en CDA bieden dit akkoord aan om, zoals 
afgestemd met de nieuwe raadsleden, met de raad in gesprek te gaan over de 
onderwerpen uit het coalitieakkoord  “Met trots vooruit!”. In de vergadering van 28 april 
horen wij graag uw eerste duiding over ons coalitieakkoord.   
Het gesprek op inhoud willen wij graag met u voeren op 12 mei.  Vandaar het verzoek om 
12 mei een extra raadsvergadering hiervoor in te plannen,  om zo voldoende ruimte te 
kunnen geven aan het gesprek over het akkoord.  Deze raadsvergadering zal daarom 
volledig in het teken staat van het vaststellen van het akkoord.

Proces/ tijdsplanning
- Toezending akkoord aan de raad d.d. 21 april
- Persbericht coalitieakkoord d.d. 22 april
- Raadsvergadering 28 april: De politieke fracties krijgen de gelegenheid een korte 

duiding te geven over het akkoord.



- Raadsvergadering 12 mei; vaststelling akkoord raad. Dan gelegenheid voor alle 
fracties om een reactie te geven op het akkoord, en het gesprek aan te gaan over 
en eigen inbreng te geven op het akkoord. Dit kan via de inzet van 
raadsinstrumenten, waar vervolgens dan een besluit over wordt genomen.

Gewenste bijdrage van college van Burgemeester en Wethouders
Geen

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
N.v.t.

Urgentie
N.v.t.

Bijlagen en achtergrondinformatie
Coalitieakkoord “Met trots vooruit!”

Namens de lijsttrekkers van:

F.J.M. Evers A. Heemskerk-Rekké C.J. Hoekstra
BBH Bloeiend Hillegom CDA Hillegom
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