Bijlage gemeente Houten:
IS18.00773

Burgemeester
Onderdoor 25
Postbus 30, 3990 DA Houten
Telefoon 030 639 26 11
Fax 030 639 28 99
E-mail: gemeentehuis@houten.nl
Internet www.houten.nl

Aan de onderhandelaars van
CDA, GroenLinks, WD en Christenunie

datum

Uw kenmerk

Uw blief van

Ons kenmerk

31 mei 2018

~

24 mei 2018

-

Bijlagen

Onderwerp
reactie coalitieakkoord 2018-2022

Geachte coalitieonderhandelaars,

Graag maak ik gebruik van de gelegenheid die u mij heeft geboden om, op grond van artikel 35 lid 2
van de Gemeentewet1, te reageren op het coalitieakkoord dat het resultaat is van de
coalitieonderhandelingen tussen CDA, GroenLinks, WD en Christenunie. Ik heb het akkoord
gelezen in de versie waarop ‘de samenleving’, tijdens de expertmeeting op 26 mei jl., en de raads- en
commissieleden inbreng konden leveren.
In het coalitieakkoord gaat u in op vele voor Houten, en daarbuiten, belangrijke thema's. Het is een
eerste product van de samenwerking tussen de vier coalitiepartijen. Ik heb waardering voor de wijze
van totstandkoming van het akkoord en voor het feit dat u tot een samenlevingsagenda wilt komen.
Voor de verdere uitwerking naar een collegeprogramma wil ik u twee aandachtspunten meegeven.
Het is goed dat u aansluiting hebt gezocht bij de Toekomstvisie Houten 2025. De principes daarvan
herken ik in het coalitieakkoord. Een van deze principes is het uitgangspunt “We zijn actief in de
regio”. Houten heeft een sleutelpositie in de regio. Ik vind het van groot belang om daaraan vanuit
een actieve houding invulling te geven, gelet op de grote en urgente opgaven in de regio ten aanzien
van onder andere woningbouw, economie, recreatie en mobiliteit. Het is van belang voor de positie
van Houten in de regio dat het nieuwe college van Houten zich daar expliciet rekenschap van geeft.
Dit is ook in overeenstemming met de Nota sturen op regionale samenwerking die de raad in 2017
heeft vastgesteld. College en raad hebben zich gecommitteerd aan het verbeterpunt dat we in onze
lokale kaders vastleggen wat we regionaal te doen hebben om lokale opgaven te realiseren.
Daarnaast zou ik graag in het collegeprogramma terugzien dat u de consequenties voor Houten laat
zien van het Interbestuurlijk Programma (IBP) van het Rijk, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van
Waterschappen en de VNG. Het programma betreft de uitwerking van bestuurlijke afspraken over
een aantal grote opgaven. Hiervoor moet mijns inziens aandacht zijn in het collegeprogramma,
evenals voor de financiering van deze afspraken in relatie tot de eigen lokale ambities. Beide moeten
tenslotte vanuit de groei van de algemene uitkering worden gefinancierd.

1 Artikel 35 lid 2 Gemeentewet: De burgemeester wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de college
onderhandelingen. Hij wordt alsdan in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen over voorstellen ten behoeve van
het collegeprogramma kenbaar te maken.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden

Ik heb er vertrouwen in dat het nieuwe college tot een breed gedragen collegeprogramma komt. En
dat wij met ‘de samenleving', de raad en de gemeentelijke organisatie een mooie bestuursperiode
tegemoet gaan.

Met vriendeļjjke groet,
de burgemęąster van de gemeente Houten

