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Afdeling : Griffie Raadsvoorstel:
DJ-1658547 

Naam opsteller voorstel : mr. M.H.R.M. (Wolfs-Corten)
m.wolfs@weert.nl / 0495-575206

Zaaknummer:
1658546

Portefeuillehouder : mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM

Onderwerp
Coalitieprogramma 2022-2026.

Voorstel
Kennis te nemen van het coalitieprogramma 2022-2026.

Inleiding
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 hebben er gesprekken 
plaatsgevonden om te komen tot een coalitie voor de raadsperiode 2022-2026. Dit 
informatieproces heeft geleid tot een coalitie van de partijen Weert Lokaal, VVD en D66. 

De coalitiepartners hebben in het daaropvolgende formatieproces een coalitieprogramma 
gesloten dat de basis vormt voor het te voeren beleid in de komende vier jaren. 

Beoogd effect/doel
Het coalitieprogramma vormt de basis voor kaderstelling en controle door de 
gemeenteraad en het uitoefenen van de bestuursbevoegdheden door het nieuwe college 
van burgemeester en wethouders.

Argumenten 
Er is gekozen voor een programma op hoofdlijnen. De in het coalitieprogramma 
geformuleerde ambities en beleidsvoornemens vloeien voort uit de 
verkiezingsprogramma's van de coalitiepartijen.  

Het voorliggende programma is geënt op de strategische visie ‘Verwonder je in de groene 
thuishaven’ die door de raad is vastgesteld en een horizon heeft van 10 jaren. Het 
coalitieprogramma gaat over de eerste vier ervan. Het programma bevat concrete doelen 
die verder worden uitgewerkt naar plannen en acties en zal financieel zijn vertaling vinden 
in de gemeentelijke begroting. 

Het coalitieprogramma is opgebouwd uit vijf programma’s gebaseerd op de vijf waarden 
uit de strategische visie. Per waarde wordt de inhoudelijke ambitie voor de komende jaren 
beschreven. De programma's luiden als volgt:

• Goed wonen voor elke doelgroep;
• Iedereen doet mee;
• Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit;
• Duurzaam en innovatief ondernemen en leven;
• Goed ontsloten en verweven met de regio.

Daarnaast bevat het coalitieprogramma enkele algemene doelstellingen:
• Structureel meerjarig financieel gezond zijn;
• Een kwalitatief goede integrale dienstverlening;
• De gemeente een aantrekkelijke werkgever;
• Inwoners, bedrijven en organisaties betrekken bij beleid en besluitvorming.
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De coalitiepartijen zijn van mening dat de belangen van de gemeente Weert en haar 
inwoners worden gediend wanneer de doelstellingen zoals vastgelegd in het 
coalitieprogramma worden bereikt. 

Kanttekeningen en risico’s 
Niet van toepassing.

Financiële gevolgen
Het programma bevat een overzicht van de benodigde investeringen en de 
dekkingsmiddelen daarvoor. 

Uitvoering/evaluatie 
In de loop van de bestuursperiode 2022-2026 kunnen ambities en doelstellingen worden 
bijgesteld. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk blijken als gevolg van actuele, onvoorziene 
ontwikkelingen waarop moet worden ingespeeld.

Communicatie/participatie 
Het coalitieprogramma wordt op de gemeentelijke website gepubliceerd.

Bijlagen 
Het coalitieprogramma.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Namens Weert Lokaal,            Namens de VVD,         Namens D66,

J.C. Kleinmoedig                    T.J.J. van Gemert        P.C.I. van der Vegt



Nummer raadsvoorstel: DJ-1658547 

Advies raadscommissie 
Dit initiatiefvoorstel is niet in een raadscommissie behandeld.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van Weert Lokaal, VVD en D66,

besluit:

Kennis te nemen van het coalitieprogramma 2022-2026.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2022.

De griffier, De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten mr. R.J.H. Vlecken


