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Het is gelukt…

Op 10 april is mij verzocht om de formatie van een coalitie ter hand te nemen. 
De informateur kondigde aan dat de partijen CDA, VVD en Groenlinks-PvdA een 
formatieproces zouden opstarten om te komen tot een coalitieakkoord op 
hoofdlijnen, waarin nadrukkelijk aandacht is voor de thema’s zorg en 
duurzaamheid, binnen een solide en evenwichtig financieel stelsel. 

Het ruimtelijke thema van Leusden wil ik als eerste benoemen. Over de 
omvang van de bouwagenda en het samenspel in de regio was er al in een 
vroegtijdig stadium een grote mate van overeenstemming, omdat hier in de 
vorige periode al breed over gesproken is. We maken vaart met het bestaande 
woningbouwprogramma en kiezen daarna voor beperkte groei.

Voor wat betreft de zorg ligt er de uitdaging om allereerst het niveau van de 
zorg vast te houden voor de mensen die het nodig hebben en daarnaast op een 
aantal aandachtsgebieden, zoals jeugdzorg betere hulp te bieden. Tegelijkertijd 
moeten de uitgaven aan de zorg voorspelbaar en beheerst zijn. Op onderdelen 
zullen we in samenwerking met de partijen in het veld ook doelmatiger moeten 
werken.

Op het gebied van duurzaamheid is er een aantal zaken die de gemeente zelf 
of samen met andere overheden kan en moet doen, en zijn er taken die met 
onder meer huiseigenaren moeten worden opgepakt. Leusden wil op tempo 
meedoen, zodat we voor de inwoners van Leusden de beste oplossingen en 
regelingen kunnen mobiliseren.

Partijen erkennen voluit dat we nu niet in een coalitieakkoord de aanpak voor 
zorg en duurzaamheid volledig kunnen vastleggen. Maar de doelen worden 
helder gesteld voor zowel de komende vier jaar als voor de langere tijd, en het 
moet duidelijk zijn welke gelden er zijn om deze te realiseren.
We hebben ook de gesignaleerde verschillen en onduidelijkheden op andere 
terreinen doorgesproken, van toiletten in de winkelcentra tot de ondersteuning 
van verenigingen, en vastgesteld dat hier geen onoverkomelijke problemen 
liggen, zelfs niet als dit niet vooraf geregeld wordt in een coalitieakkoord. 
Voorwaarde is dat coalitiegenoten collegiaal, met respect voor elkaar werken 
en gericht blijven op een breed draagvlak in raad en onder de betrokkenen in 
de samenleving.



Partijen hebben elkaar gevonden op het punt van een solide en evenwichtig 
financieel stelsel, met een meerjarig sluitende begroting en adequate buffers. 
Bij het begroten wordt rekening gehouden met twee belangrijke 
ontwikkelingen:
- In de komende jaren neemt de uitkering uit het gemeentefonds toe, waarbij 
een belangrijk deel bedoeld is voor tekorten in de zorg, nieuwe speerpunten en 
duurzaamheid.
- Omdat de grondexploitaties afnemen, zal Leusden meer dan in het verleden 
door sparen of lenen moeten voorzien in onder meer bovenwijkse 
voorzieningen.

Wij danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming 
van dit akkoord. Met name noem ik de fracties, alle fracties, jullie hebben je 
constructief getoond in het proces. Dank ook aan Bas van Os, onze informateur 
die zeer bekwaam met ondersteuning van onze griffier Ina Schutte de 
informatieprocedure heeft geleid. Dank aan alle mensen die hebben 
meegewerkt, meegedacht aan de totstandkoming van de 
verkiezingsprogramma’s. Dank ook aan de kiezers die ons richting hebben 
gegeven en zeker ook dank aan de constructieve bijdrage van de ambtenaren. 
En Emco Eijssens, dank voor je enorme inzet, je geduld, je hulp.

We gaan over tot ondertekening, maar niet voordat ik de volgende stap in het 
proces met u heb gedeeld. 

Het coalitieakkoord wordt nu ter hand gesteld van de politieke partijen, de pers 
en het publiek. Het wordt nu geplaatst op de website van de gemeente 
Leusden

Op donderdag 26 april, aanstaande donderdag, tijdens de raadsvergadering 
wordt er ruimte gemaakt voor reflectie op het coalitieakkoord. 

We luisteren volgende week graag naar de reacties van de politieke partijen en 
zullen deze aandachtig opnemen.  

Tevens zal volgende week worden aangekondigd hoe het coalitieakkoord zijn 
vervolg zal krijgen in een raadpleging van de raad en de samenleving, als input 
voor een college-uitvoeringsprogramma en/of de wens van 
samenlevingsakkoorden.
Dat allemaal volgende week..

Nu wil ik graag het formatieproces afsluiten.

Het akkoord ligt hier. Mag ik de fractievoorzitters uitnodigen om het akkoord nu 
te ondertekenen.


