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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Formatieakkoord 2019-2022 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

- Het formatieakkoord 2019-2022 “Nieuw vertrouwen”, inclusief de bijbehorende 

bijlagen vast te stellen. 

 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 26 maart 2019 
Zaaknummer :  
Voorstelnummer :  
Commissie :  
Commissie :  
Soort agendering : Ter vaststelling 
Agendapunt : 6 
Team :  
Opsteller(s) : Fracties van KL, GL, VVD, CDA, D66 en PvdA. 
Telefoonnummer :  
Bijlagen:  : Formatieakkoord (incl. 9 thema’s en fact sheets)  
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
 

Omdat het zittende college niet meer kon steunen op een meerderheid in de gemeenteraad 
is op 3 januari opdracht verleend aan dhr. H. Huibers om, als informateur, gesprekken te 
voeren met alle fracties uit de gemeenteraad. 
Op 14 januari 2019 heeft de informateur verslag gedaan van de bevindingen uit de 
informatieronde. Op basis hiervan zijn de fracties van KIES Lokaal, GroenLinks, VVD, CDA, 
D’66 en PvdA onder leiding van dhr. Huibers, nu als formateur, gesprekken aangegaan om 
te komen tot een brede coalitie. Voor u ligt het resultaat van deze besprekingen, verwoord in 
het formatieakkoord “Nieuw vertrouwen”. 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij dit formatieakkoord 2019-2022 “Nieuw vertrouwen”, 
inclusief de bijbehorende bijlagen, vaststelt.  
 
 

2 KEUZERUIMTE 
Uw raad is vrij om op basis van amendementen voorstellen tot wijziging in te dienen. 
 

2.1 Beleidskaders 
Het formatieakkoord 2019-2022  “Nieuw vertrouwen” bestaat naast een politiek akkoord uit  
beleidskaders en wensen voor het resterende deel van de huidige raadsperiode. Deze zijn in 
een negental thema’s beschreven, kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Daarnaast is 
een viertal fact sheets gemaakt die als bijlage bij het politiek akkoord zijn gevoegd. Deze 
geven een opsomming van feiten op basis waarvan een deel van het politieke akkoord over 
vier grote projecten tot stand is gekomen.  
 
3 ADVIES 
Uw raad wordt voorgesteld om het formatieakkoord 2019-2022  “Nieuw vertrouwen”, inclusief 
de daarbij behorende bijlagen, vast te stellen. 
 
3.1 Toelichting op het advies 
De informateur, dhr. H. Huibers, is op  9 januari 2019 gestart met zijn werkzaamheden. De 
opdracht luidde: “onderzoek de mogelijkheid tot een nieuw bestuur met een brede 
coalitie”.  Om dat te bereiken is dhr. Huibers gevraagd om, met alle partijen, een 
informatieronde te starten. Doel is vertrouwen te creëren om met een stabiele 
raadsmeerderheid de grote uitdagingen aan te gaan waardoor er tot gedragen oplossingen 
wordt gekomen. De informateur is gestart met een informatieronde en heeft hiertoe 
gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiging van alle fracties uit de gemeenteraad. Op 
14 januari 2019  heeft hij verslag gedaan van deze gesprekken en advies gegeven voor het 
vervolg. 
Dit advies wees uit dat er een goede kans van slagen is op een brede coalitie bestaande uit 
zes partijen, te weten: KIES Lokaal, Groen Links, VVD, CDA, D’66 en PvdA.   
Op basis daarvan hebben deze zes fracties dhr. Huibers gevraagd om als formateur het 
proces te begeleiden, om tot de voorgestelde brede coalitie te komen. 
Er zijn meerdere bijeenkomsten belegd, waarin constructieve gesprekken zijn gevoerd. Deze 

hebben geleid tot een breed gedragen formatieakkoord, dat wij de titel “Nieuw vertrouwen” 

hebben meegegeven. Wij hebben voor deze titel gekozen omdat de politieke partijen van de 

gemeente Bergen werken aan nieuwe bestuurlijke verhoudingen en stabiliteit. Er is een grote 

bereidheid om er samen uit te komen, bruggen te slaan en te zoeken naar een nieuwe 
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samenwerking waar, met respect voor politieke verschillen van opvatting die bij een 

democratie horen, gezamenlijk aan de toekomst van Bergen wordt gewerkt.  

 

Op 18 maart is het concept formatieakkoord besproken met vertegenwoordigers van de 

fracties van Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen. Dit leverde waardevolle 

reacties op die verwerkt zijn in de thema’s. Dit heeft er toe geleid dat de fractie van BBB het 

akkoord mee heeft ondertekend en dat de fractie van GB hun uiteindelijk standpunt laat weten 

tijdens de behandeling van het formatieakkoord in de openbare raadsvergadering. 
 

3.2 Overwegingen van het college 
Niet van toepassing 
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur locale 
De nieuwe coalitie zet in op een goede regionale samenwerking waarbij zij zeker de couleur 
locale niet uit het oog zal verliezen. 
 
 

3.4 Participatie, samenspel 
In het formatieakkoord is een volledig hoofdstuk gewijd aan de veranderende maatschappij 
en de bestuurlijke vernieuwing die daarbij passend is. Kortheidshalve wordt naar dit 
hoofdstuk verwezen. 
 
3.5 Risico’s 
Voor zover er risico’s voortvloeien uit programma onderdelen zal dit vermeld worden bij de 
desbetreffende raadsvoorstellen, op het moment dat deze aan de raad worden aangeboden. 
 
3.6 Financiën 
Het formatieakkoord 2019-2022  “Nieuw vertrouwen” is aangeboden voor een financiële 
doorrekening. De uitkomst hiervan is  dat is voorzien dat op een aantal thema’s direct ruimte 
moet worden gevonden in de begroting. De overige onderwerpen kunnen pas worden 
doorgerekend bij de concrete planuitwerking.  
 
3.7 Inkoop 
Niet van toepassing. 
 
3.8 Juridische Zaken 
Niet van toepassing 
 

3.9 Communicatie 
 
Op 21 maart 2019 is het formatieakkoord gepresenteerd aan de pers en overige 
belangstellenden. Ook via de website en social media van de gemeente zal communicatie 
plaatsvinden over dit akkoord. 
 
3.10 Duurzaamheid 
Duurzaamheid is één van de acht thema’s uit het formatieakkoord en maakt voor een 
belangrijk deel onderdeel uit van het politiek akkoord.  Doelen en ambities die in het 
formatieakkoord staan zullen de komende tijd worden uitgewerkt. Het college zal prioriteiten 
stellen en concrete plannen terug laten komen in de kadernota.. 
 

3.11 Veiligheid 
Niet van toepassing 
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4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 
Dit formatieakkoord zal door het college worden uitgewerkt in een college 
uitvoeringsprogramma en voor het zomerreces aan de raad wordt voorgelegd 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
1. Formatieakkoord “Nieuw vertrouwen” 
2. Fact sheets 
3. Negen Thema’s  
 
 
Hoogachtend, 
Namens de fracties van KIES Lokaal, Groen Links, VVD, CDA, D66 en PvdA. 
 
 
 
 
 
  

 
 


