
 

 

 

Voortgangsbericht aan Raad en Forumleden d.d. 30 april 2018 

Inzake Coalitieoverleg 

 

In de raadsvergadering van 23 april jl. heeft Liza Luesink namens de formerende partijen een update 

gegeven over de coalitieonderhandelingen tussen GL, PvdA, SP en VVD onder leiding van de 

formateurs Victor Boldewijn en Ria Peters. In de afgelopen weken hebben besprekingen 

plaatsgevonden waarover we jullie graag als eerste informeren. Morgen gaat dit voortgangsbericht 

ook naar de pers. 

 

Een aantal grote onderwerpen is al ter sprake gekomen aan de onderhandelingstafel. We hechten 

allemaal aan de voortgang van het Focustraject. De rode draad voor het coalitie akkoord is bekend en 

bestaat uit 4 doelen en 6 speerpunten gebaseerd op het huidige focustraject. Zoals eerder bekend 

gemaakt voegt deze coalitie een doel gericht op de energietransitie toe en scherpen we de doelen en 

speerpunten aan. Er was behoefte om andere termen te vinden voor “kwetsbaar en krachtig” en dat is 

gelukt. De coalitie werkt de zes speerpunten uit in het hoofdlijnenakkoord, waarbij een aantal 

specifieke standpunten wordt ingenomen, zoals bijvoorbeeld over wonen en huishoudelijke hulp. Met 

deze aanscherping zien we kansen om ons doel ‘Zutphen sociaal economisch sterker maken’ beter te 

laten slagen. We zien ons coalitieakkoord als een vernieuwd focustraject om de komende vier jaar 

met raad, inwoners en partners uitvoering aan te geven.  

 

 

ONZE 4 DOELEN 

IN 2030 IS ZUTPHEN ENERGIENEUTRAAL  

ONDERNEMERS EN INWONERS ZIJN PARTNERS VAN DE GEMEENTE  

BOUWEN AAN EEN AANTREKKELIJKE PLEK OM TE WONEN EN BEZOEKEN  

IEDEREEN HOORT ERBIJ EN KAN MEEDOEN  

 

ONZE 6 SPEERPUNTEN 

WE LOPEN VOOROP IN DE ENERGIETRANSITIE EN KLIMAATAGENDA 

INWONERS ACTIEF BETREKKEN BIJ DE BESLUITVORMING  

VERSTERKEN WOONKLIMAAT  

ZORG DICHTBIJ MENSEN  

INVESTEREN IN DE BINNENSTAD  

SAMEN WERK BEREIKBAAR MAKEN 

 

Ook hebben de formerende partijen gesproken over speerpunt binnenstad, Poort van Zuid, de 

portefeuilleverdeling, woonklimaat, huishoudelijke hulp, bepalen budget voor het sociaal domein en 

het thema werk en participatie. De te formeren coalitie spreekt komende weken verder over 

onderwerpen als o.a. het sociaal domein en de financiën. Daarnaast vindt op de achtergrond de 

integriteitstoets voor de beoogde wethouderskandidaten plaats. Deze neemt nagenoeg twee weken 

tijd in beslag. Zodra dat achter de rug is kunt u de bekendmaking van het beoogde team verwachten, 

het team dat het college van B&W zal gaan vormen als het aan de beoogde coalitie ligt.  

 

Wij streven naar een tijdsplanning in de maand mei die jullie hieronder aantreffen.  

 



 

 

De planning ziet er als volgt uit: 

 

18 mei openbaarmaking en verzending coalitie akkoord aan Raadsleden. 

 

26 mei openbare informele bijeenkomst over coalitie akkoord en kennismaking met de kandidaat 

wethouders. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangt u op 18 mei. 

 

28 mei Installatie van nieuwe College in Raad. 

 

 

Een volgend memo over de portefeuilleverdeling van de wethouderskandidaten verwachten we eind 

van deze week toe te sturen. 

 

Hartelijke groeten, 

 

Mathijs ten Broeke, Antje van Dijk, Jasper Bloem en Liza Luesink 


