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Doel:
1. Te reflecteren op de verkiezingsuitslag en deze te duiden in het licht van de komende 

onderhandelingen om te komen tot een nieuw college. 
2. Daarbij kennis te nemen van het overdrachtsdocument ‘Een zelfbewuste gemeente in een 

veranderende wereld’ en de burgemeestersbrief.
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Inleiding: 
Op 14, 15 en 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met de toelating en 
installatie van de nieuwe gemeenteraad op 30 maart 2022 vangt een nieuwe raadsperiode aan. 

Kernboodschap:
De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. Het is aan de gemeenteraad om 
kaders te stellen en de uitvoering van beleid te controleren. In de verkiezingen speelden diverse 
thema’s een grote rol, maar ging - afgezien van de internationale en landelijke ontwikkelingen – de 
meeste aandacht uit naar de thema’s wonen, duurzaamheid en verkeer. 

Aan uw raad wordt in de komende periode gevraagd om richting te geven op de korte, middellange en 
langere termijn. Wat zien de verschillende fracties als belangrijkste uitdagingen in de komende 
periode? Voor welke opgave(n) ziet de gemeenteraad zichzelf gesteld? En hoe duiden de 
verschillende fracties de wensen van kiezers en de verkiezingsuitslag in het licht van de komende 
periode? Hoe ziet het proces van (in)formatie en de vorming van een nieuw college eruit? 

Om uw raad handvatten te geven voor zowel duiding als het vervolgproces, biedt het college van 
burgemeester en wethouders u een overdrachtsdocument aan waarin wordt teruggeblikt op de 
afgelopen bestuursperiode en waarin belangrijke ontwikkelingen worden beschreven. De 
burgemeester schetst daarnaast in een brief aan uw raad een aantal belangrijke ontwikkelingen en 
aandachtspunten die niet in eerste instantie op het bord van het college liggen. Op deze wijze 
faciliteren college en burgemeester de onderhandelaars in het proces om te komen tot een nieuwe 
raadsagenda en/of coalitieakkoord.

Vervolg:
Het vervolg is afhankelijk van het proces dat uw raad bij monde van de fractievoorzitters voorstaat. 
Indien gewenst kan het vervolgproces worden ondersteund door uw griffier en/of de ambtelijke staf. 

Bijlagen:
Overdrachtsdocument ‘Een zelfbewuste gemeente in een veranderende wereld’
Burgemeestersbrief

de voorzitter,
drs. E. van Lente


