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Geachte leden van de raad, 

In de voortgangsberichten van 14 april 2022 en 26 april 2022 heb ik u op hoogte gebracht van de 

stand van zaken van de formatiegesprekken met de partijen Burgerforum, D66 en PvdA. In het 

laatste bericht heb ik aangegeven dat ik u zou informeren als de definitieve data voor de presentatie 

van het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders bekend zijn.  Dat is inmiddels het geval 

en dus ontvangt u hierbij mijn derde voortgangsbericht. 

Eerst wil ik u echter melden dat partijen inmiddels alle belangrijke onderwerpen hebben besproken 

en daarover tot overeenstemming zijn gekomen. De volgende stap is om deze overeenstemming te 

gieten in een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dat gaat de komende twee weken gebeuren. Het lijkt er 

dus op dat ik mijn opdracht om een coalitie te vormen tussen Burgerforum, D66 en PvdA tot een 

goed einde kan brengen. 

Over de presentatie van het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders het volgende. 

Zoals ik mijn vorige bericht heb gemeld, was de bedoeling om in de derde week van mei 2022 het 

coalitieakkoord te presenteren en kort daarna de wethouders te benoemen. Omdat kandidaat 

wethouder Marian Oosterbroek van Burgerforum vanaf 1 juni 2022 fysiek beschikbaar is, had deze 

planning als consequentie dat benoeming van alle wethouders niet op hetzelfde moment zou kunnen 

plaatsvinden. Een gelijktijdige benoeming van de wethouders biedt echter wel duidelijkheid en heeft 

praktische voordelen. Omdat zorgvuldigheid in dit geval dient te prevaleren boven snelheid is, mede 

op aandringen van en na overleg met de niet formerende partijen (CDA en VVD), besloten om over te 

gaan tot gelijktijdige benoeming van alle wethouders in de reguliere besluitvormende 

raadsvergadering van 7 juni 2022. 

 

Dit heeft ook gevolgen voor de presentatie van het coalitieakkoord. Omdat de benoeming van de 

wethouders nauw verbonden is aan het coalitieakkoord en de uitvoering daarvan, acht ik het niet 

wenselijk dat er een lange periode zit tussen de presentatie van het akkoord en de benoeming van 

de wethouders. Om die reden is er voor gekozen om de presentatie te laten plaatsvinden in de week 

voor de benoeming en wel op vrijdag 3 juni 2022. Over de plaats en het tijdstip wordt u nader 

geïnformeerd. 

Op het gevaar af in herhaling te treden, wil ik nogmaals mijn waardering uitspreken voor de grote 

inzet tijdens dit traject. Niet alleen hebben er flinke inhoudelijke discussies plaatsgevonden, er is ook 

gewerkt aan de relatie. De formerende partijen hebben daar het belang van ingezien en veel tijd en 

energie in het proces gestoken. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het formatieproces, dan ben ik altijd bereid tot 

een nadere toelichting.  

Met vriendelijke groet, 

Wybren Bakker  

(formateur) 


