SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN
VITAAL EN UITDAGEND KERKRADE!

14 mei 2022

Coalitieakkoord bestuursperiode 2022-2026

Voorwoord
Voor u ligt het coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2022-2026. Met dit akkoord op hoofdlijnen gaat de
coalitie aan de slag. In de aanloop naar de begrotingsbehandeling (november 2022) zal dit
hoofdlijnenakkoord nader worden uitgewerkt in een collegeprogramma.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 behaalde Burgerbelangen Kerkrade 11 zetels, Ons
Kerkrade 4 zetels, PvdA Kerkrade 3 zetels en de Ouderenpartij Kerkrade 2 zetels. Deze partijen hebben
besloten een coalitie te vormen. Verder onderschrijft VVD Kerkrade (1 zetel) de inhoud van dit akkoord en
maakt onderdeel uit van de coalitie. Die bezit een ruime meerderheid in de raad, namelijk 21 van de 29
zetels. Een coalitie vormen betekent ook verantwoordelijkheid en besluiten nemen.
De coalitie is zich hiervan bewust en zal zich bij het besturen van onze stad laten leiden door haalbare
ambities gericht op het continueren op hoofdlijnen van de ingezette koers uit de vorige bestuursperiode en
het boeken van verdere vooruitgang, gebaseerd op een bewezen en gerechtvaardigde zelfstandigheid
waarbij de noodzaak van regionale en euregionale samenwerking niet uit het oog wordt verloren.
Hierbij geven wij rekenschap van de grote majeure sociaal maatschappelijke opgaven en vraagstukken
waarmee Kerkrade te maken krijgt, zoals:







huisvesting;
klimaatverandering en energietransitie;
burgerparticipatie;
nadrukkelijke wens om iedereen in onze samenleving te laten meedoen;
integraal ouderenbeleid en
uitvoering Omgevingswet.

Dit zijn (nieuwe) uitdagingen waarmee Kerkrade in de bestuursperiode 2022 - 2026 te maken krijgt.
Ambities en plannen gericht op deze uitdagingen zullen binnen een, in meerjarig perspectief, financieel
sluitende begroting worden verwezenlijkt.
Uiteindelijk doel van al onze ambities en plannen is de verdere transformatie van Kerkrade tot een gezonde
en vitale stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. We zijn goed op weg in het realiseren van dit
overkoepelend streven maar er wachten nog voldoende uitdagingen.
Dit streven naar voortdurende verbetering van de levenskwaliteit van de huidige en toekomstige inwoners
en de verdere evolutie tot een nog aantrekkelijke stad weerspiegelt zich dan ook in de titel van dit
coalitieakkoord, t.w.: Samen verder bouwen aan een vitaal en uitdagend Kerkrade!’. Onze voornemens
zullen aan deze rode draad voortdurend worden getoetst.
Deze nieuwe en bestaande opgaven zullen niet alleen van ons een meer dan stevige bestuurlijke
betrokkenheid vragen maar bovendien dient onze eigen organisatie voldoende fit en toegerust te zijn om
deze opgaven en steeds omvangrijkere wettelijke taken te kunnen vervullen.
Evenals de vorige bestuursperiode bestaat het college uit de burgemeester en 6 wethouders. De
portefeuilleverdeling van de collegeleden is in bijlage 1 beschreven.
In bijlage 2 zijn de afspraken opgenomen over commissieleden en burgercommissieleden, voorzitters van
de commissies en de plaatsvervangend voorzitter van de raad.
In de volgende paragrafen is een schets op hoofdlijnen opgenomen van het beleid en/of bijbehorende
zwaartepunten voor de komende bestuursperiode.
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Algemeen
De coalitie haakt op hoofdlijnen aan bij de resultaten uit de bestuursperiode 2018 - 2022; een periode waarin
veel is bereikt. We zullen het bestaande beleid voortzetten en van nieuwe accenten voorzien. Dit alles
vanzelfsprekend binnen de afgesproken financiële kaders.
De resultaten van de afgelopen jaren hebben de legitimatie van een zelfstandig Kerkrade aangetoond.
Ambities zijn waargemaakt en plannen gerealiseerd. De daadkracht en betrokkenheid van onze inwoners,
ons verenigingsleven, ons bedrijfsleven en niet in de laatste plaats onze eigen effectief en efficiënt
functionerende organisatie zijn de basis voor de behaalde en nog te behalen resultaten.
De coalitie wil nog meer dan voorheen een brug slaan naar de inwoners van haar stad. Dat betekent dat
inwoners, waar mogelijk, al betrokken zullen worden bij de ideevorming rondom gemeentelijke
voornemens, plannen en de uitvoering daarvan. Die betrokkenheid vanuit de samenleving vereist niet
alleen openheid van de gemeente in een vroeg stadium maar ook een duidelijke betrokkenheid vanuit
diezelfde samenleving. De gemeente zal dit actief burgerschap zoveel als mogelijk stimuleren. De
samenleving consumeert op die wijze niet alleen gemeentelijke producten en diensten maar ontwikkelt
samen met de gemeente en is zelfs de vindplaats van nieuwe ontwikkelingen of nieuw beleid. De gemeente
zal zich aandienende burgerinitiatieven positief oppakken. Ook onze ambtelijke organisatie dient op deze
ruimere en eerdere betrokkenheid in te spelen. Communicatie met de burgers zal hierin een belangrijke rol
spelen.
Waar nodig zullen we bij de uitvoering van ons beleid de samenwerking zoeken, zowel regionaal in
Parkstad-verband, op Zuid-Limburgse schaal als euregionaal en wel onder meer via de samenwerking in
Eurode, GIP en SGA-verband. Dergelijke samenwerking bewijst haar bestaansrecht aangezien bepaalde
gemeentelijke thema’s niet bij de gemeentegrens beginnen en/of ophouden en samen optrekken soms
doeltreffender en doelmatiger is. Kerkrade hecht veel waarde aan deze beide vormen van samenwerking.
Veiligheid
Kerkrade wil een veilige en leefbare gemeenschap zijn. Wij nemen maatregelen om woon- en drugsoverlast
en (gevoelens) van onveiligheid in centrum en wijken weg te nemen. De aandacht voor en de aanpak van
ondermijnende activiteiten is van groot belang.
Het voorkomen dat jeugdigen en jonge volwassenen op het verkeerde pad terecht komen is uiterst
belangrijk. Wij zullen drugsoverlast zoveel als mogelijk beperken en op een zorgvuldige en verantwoorde
wijze vorm en inhoud geven aan preventieve maatregelen ter voorkoming van drugsoverlast en, binnen
onze mogelijkheden, duidelijke maatregelen nemen bij optredende overlast.
Ook staat de toegankelijkheid van (overheids)gebouwen hoog op de politieke agenda van de coalitie.
Wijken
Vanuit het sociaal-maatschappelijke veld worden ontmoetingsplekken voor inwoners gecreëerd mede om
eenzaamheid tegen te gaan. De coalitie juicht dergelijke initiatieven op het vlak van buurt- en wijkgerichte
zorg toe. Een goede sociale infrastructuur is ook in de wijken en buurten van belang. De gemeente zal
kansrijke burgerinitiatieven in de wijken en buurten faciliteren. Wijk- en buurtbudgetten worden
geïmplementeerd.
Tegelijkertijd zal de gemeente in overleg met de desbetreffende instanties bekijken in hoeverre met het
oog op de aanwezigheid van gemeenschapshuizen gezamenlijke en kansrijke initiatieven ontplooid kunnen
worden. Op deze wijze wil de gemeente enerzijds een bijdrage leveren aan vitale buurten en wijken en
anderzijds de sociale samenhang in wijken en buurten herstellen van de gevolgen van de coronapandemie.
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De coalitie zal verder invulling geven aan wijk- en buurtbezoeken.
Verkeer
Verkeersveiligheid is de komende bestuursperiode een belangrijk aandachtspunt.
Goede verbindingen via het openbaar vervoer zijn van groot belang, niet alleen vanuit het oogpunt van
onderwijs, werkgelegenheid en duurzaamheid. De bereikbaarheid van het grensoverschrijdend
bedrijventerrein Avantis is hierbij een aandachtspunt. Ook vanuit sociaal maatschappelijke overwegingen
zijn goede vervoersvoorzieningen belangrijk. Denk bij dit laatste aan het bestrijden van eenzaamheid onder
jongeren en ouderen. In overleg met de desbetreffende partners zullen de mogelijkheden van betere
vervoersvoorzieningen worden bekeken.
Het huidige parkeerbeleid, waar het eerste uur vrij parkeren en het volledig vrij parkeren in de wijken
onderdeel van uitmaken, zal worden gecontinueerd en medio 2024 worden geëvalueerd. Op dat moment
zijn voldoende ervaringen opgedaan met de parkeervoorzieningen bij het sport- en beweegcomplex Vie en
kunnen deze, ook vanuit financiële optiek, worden betrokken bij het opmaken van de balans van het
uitgevoerde parkeerbeleid.
Economie en werkgelegenheid
Een goed functionerende middenstand en bedrijfsleven leveren een belangrijke bijdrage aan een levendig
centrum en levendige wijken. De coalitie wil hierin een aanjagende rol vervullen. Binnen de (wettelijke)
mogelijkheden waarover de gemeente beschikt zullen de lokale economie en de werkgelegenheid worden
gestimuleerd. Daarbij zal de behoefte van het bedrijfsleven en het aanbod vanuit het onderwijs zoveel als
mogelijk op elkaar worden afgestemd. Ook zullen wij voortdurend de mogelijkheden aftasten om
werkzoekenden uit alle leeftijdscategorieën onder de aandacht te brengen van het bedrijfsleven. Deze
afstemming maakt onderdeel uit van het streven van de coalitie om te zorgen voor een aantrekkelijk en
ondernemersvriendelijk vestigingsklimaat.
Het van gemeentewege actief voorzien in centrummanagement, het positioneren van de stad (‘Beleef
Kerkrade’) en het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen behoort hier
verder toe. Deze actieve rol van de gemeente past in het streven om een stad te zijn waar het prettig is om
te wonen, werken en recreëren. Dit vraagt om een voortdurende doorontwikkeling om uitnodigend en
aantrekkelijk te blijven voor inwoners, bezoekers en bedrijven.
De herinvulling van de voormalige Campus tot het Flexiforum is succesvol gebleken. Niet alleen biedt het
gebouw een passende huisvesting voor vele huurders maar levert het ook een bijdrage aan de sociale
veiligheid in de wijk. De ambitie is om het voormalige en naastgelegen Sancta Maria gebouw toe te voegen
aan dit complex.
Toerisme
In de komende bestuursperiode zal worden bekeken of verbindingen tussen onze toeristische attracties en
het centrum van de stad geoptimaliseerd kunnen worden.
Verdere toeristische en recreatieve ontwikkelingen zullen gestimuleerd worden en bestaande
voorzieningen zullen via de voorhanden communicatiemix, zo mogelijk in regionaal verband, stevig
gepositioneerd worden. Centrummanagement en ‘Beleef Kerkrade’ vervullen hierin een substantiële rol.
Ook zal bewust worden gezocht naar verdere impulsen op dit vlak, zowel op Zuid-Limburgse schaal als
euregionaal.
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Het wandelnetwerk ‘Knopen lopen’ en de verbinding voor langzaam verkeer ‘Leisure Lane’ worden in deze
periode gerealiseerd.
Onderwijs en jeugd/jongeren
Onze kinderen en jeugd zijn onze toekomst en verdienen daarom stevige aandacht en wel op een zo vroeg
mogelijke leeftijd. Het Integraal Kindcentrum (IKC) en ‘De gezonde basisschool van de Toekomst’ zijn hierin
belangrijke en al in praktijk gebrachte concepten.
De aanwezigheid van een goed opleidingsniveau van onze jeugd is van positieve invloed op het aantrekken
van werkgelegenheid. Het verkrijgen van volwaardig middelbaar onderwijs in de vorm van een Mavo-HavoVwo-school (‘Het Martin Buber’) is daarom van groot belang voor onze stad en kan rekenen op alle
mogelijke steun vanuit de gemeente. Het zorgt voor levendigheid in onze stad en zal als katalysator
fungeren voor allerlei voorzieningen gericht op jongeren. Ook zullen bewegen en cultuur in het onderwijs
door de coalitie worden gestimuleerd.
Er zijn in onze stad, zowel in het centrum als in de wijken, te weinig voorzieningen gericht op het vertier van
jeugd en jongeren. Evenementen als de succesvolle ‘White Thursday Party’ bewijzen de behoefte aan
dergelijke ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd. Wij zullen verdere mogelijkheden op dit vlak voor en
met de jeugd onderzoeken. Door deze betrokkenheid zullen jongeren zich meer gehoord voelen. Een van
de facetten die hierbij aandacht zal krijgen is het voorkomen van eenzaamheid onder jongeren.
Vroegsignalering helpt hierbij. Belangrijk uitgangspunt is dat geen kind tussen wal en schip zal raken!
Welzijn en cultuur
Kerkrade is gezegend met een rijk verenigingsleven. Dit verenigingsleven is een factor van betekenis voor
onze lokale samenleving. Waar mogelijk stimuleren wij onze verenigingen. Dat verenigingsleven staat
onder druk van de veelheid van ontspanningsmogelijkheden die jongere generaties langs allerlei wegen
worden aangeboden. ‘De’ vereniging staat hierbij niet automatisch op de eerste plaats. Het ontbreken van
aanwas versterkt de roep om samenwerking tussen verenigingen. De coalitie juicht samenwerking toe als
dit de continuïteit borgt. De gemeente zal bij een dergelijke samenwerking/fusie echter niet het voortouw
nemen.
HuB.Kerkrade is de centrale plaats van ontmoeting in het centrum van Kerkrade. Op deze plek zijn, de
inmiddels bekroonde, bibliotheek, theater en muziekschool samengebracht. De coalitie ziet de synergie die
uit de gezamenlijke huisvesting en programmering voortkomt en wil dat de gemeente hierin nog meer een
stimulerende en aanjagende rol gaat vervullen.
Wij hebben verder oog voor ons materiële en immateriële erfgoed.
Gezondheidszorg en bewegen
De coalitie zal verder investeren in de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners. Het gedachtengoed van
‘Vie, leven in beweging’ willen wij verankeren in de wijken van onze stad. Vanzelfsprekend is dat iedereen
kan meedoen waarbij aandacht zal zijn voor de intrinsieke motivatie van onze inwoners. ‘Vie, leven in
beweging’ is een eerste programma, gericht op spelen en bewegen, waarin tussen deze uitgangspunten
verbindingen zijn gelegd.
Binnen de ter beschikking staande mogelijkheden zal de gemeente het sporten door kinderen (‘Ieder kind
in beweging’) stimuleren.
In het project ‘Kaalheide bruist’ gaat de coalitie nog een stap verder. In nauwe samenwerking met tal van
sport- en maatschappelijke organisaties zijn wij namelijk van plan een stedenbouwkundige herinvulling van
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het terrein rondom het gemeentelijk sportpark te realiseren waarin veel aandacht is voor voorzieningen op
het vlak van vitaliteit en daarnaast woningbouw die hierop aansluit. Een (financieel)
haalbaarheidsonderzoek wordt later dit jaar afgerond.
Ouderen
In Kerkrade doet iedereen mee. Dat geldt zeker ook voor de ouderen. Daartoe zet de coalitie in op integraal
ouderenbeleid. Dit betekent ook dat het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in de eigen
omgeving en blijven meedoen in onze samenleving door ouderen, gestimuleerd zal worden.
Het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen is een speerpunt. De gemeente werkt op dit vlak samen
met een groot aantal organisaties. Die aanpak zal worden gecontinueerd.
De digitalisering van de samenleving roept met name bij ouderen problemen op. In overleg met sociaal
maatschappelijke instanties zal bekeken worden in hoeverre digitalisering en ICT nog beter toegankelijk
gemaakt kunnen worden voor de oudere inwoners.
Zorg
De gemeente zal blijven opkomen voor de zwaksten en meest kwetsbaren in onze lokale samenleving.
Op verschillende terreinen neemt de zorgvraag toe. Het armoede- en schuldenbeleid met een duidelijke
focus op kinderarmoede zal in omvang en intensiteit worden voortgezet.
Het creëren van vaardigheden en het bevorderen van zelfredzaamheid van inwoners zijn gereedschappen
om aan werkloosheid, armoede en schulden te ontsnappen. Dat vraagt van de gemeente om de
zorginfrastructuur te blijven onderhouden.
In het sociaal domein zullen wij rekening houden met de menselijke maat in die zin dat wij recht doen aan
de belangen van de burger bij de totstandkoming en uitvoering van beleid en regelgeving.
Wonen en leefomgeving
We willen dat woningzoekenden in onze gemeente een woning kunnen vinden die bij hun behoeften
aansluit. Dat betekent voldoende sociale woningbouw maar ook versterkt aandacht schenken aan de
beschikbaarheid van woningen in het midden en het hogere segment. Ook bieden we ruimte aan plannen
die voldoen aan de woonbehoeften van starters en doorstromers en van jong en oud, met daarbij aandacht
voor de wooneisen van deze tijd: betaalbaar, duurzaam en levensloopbestendig. Een verantwoorde mix
van aanbod van woningen bevordert de leefbaarheid en dus ook de toekomstbestendigheid van onze stad.
We zetten daarom in op kwaliteit, waarbij we ook insteken op ruimere en gevarieerde wijken met aandacht
voor groen.
Om in centrum en wijken een prettige en veilige leefomgeving te bewaken bestrijden we woonoverlast.
De herinvulling van de door de realisatie van het sport- en beweegcomplex Vie vrijkomende ruimte van het
te slopen complex ‘D’r Pool’ is een voorbeeld van de vaart die wij willen zetten achter het realiseren van die
mix van aanbod van woningen. Soortgelijke ‘open plekken’ in onze stad zullen in beeld worden gebracht
om een stedenbouwkundig samenhangende invulling te realiseren. Dit zal worden gerealiseerd in het kader
van een zgn. woonoffensief.
De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt mede de leefbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid en is
daarmee als het ware een visitekaartje van onze stad. In dat kader zullen initiatieven worden ontplooid om
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voor het Wormdal de status van Natura 2000-gebied te verkrijgen. Aan de Duitse zijde van het
grensoverschrijdende Wormdal is deze status al voorhanden.
Het onderhoud van de openbare ruimte in centrum en wijken zal zodanig gefaciliteerd worden dat gestelde
kwaliteitsdoelen haalbaar zijn.
Knelpunten in de gemeentelijke infrastructuur zullen in beeld worden gebracht en vervolgens opgepakt.
De Omgevingswet biedt de basis voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving. De nieuwe wet
biedt mogelijkheden tot maatwerk en bevordert snellere besluitvorming. Burgerparticipatie speelt een
belangrijke rol bij de implementatie van de Omgevingswet. Wij hechten daarom veel waarde aan een goede
en juiste inbedding van deze wet in onze dagelijkse bedrijfsvoering.
Duurzaamheid
We hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Die verandering valt waar te nemen aan de
hand van extremer weer zoals veel regen, droogte of warme zomers. Dit leidt tot overlast en schade voor
de samenleving. Zo werd onze gemeente in de zomer van 2021 tot tweemaal toe meer dan stevig getroffen
door grote wateroverlast. We dienen ons aan te passen aan dit veranderende klimaat. Tegelijkertijd willen
we de gevolgen van wateroverlast, verdroging en hittestress in de stedelijke omgeving onder controle
krijgen. Ook in de komende bestuursperiode zullen daarom overlast voorkomende en beperkende
maatregelen worden uitgevoerd.
De ontwikkelingen in het oosten van Europa versterken de noodzaak om snel en zoveel als mogelijk werk te
maken van de energietransitie en -opgave. Wij zijn voorstander van het zoveel mogelijk overstappen van
fossiele energiebronnen naar een mix van nieuwe energiebronnen. Een van die nieuwe energiebronnen is
windenergie. Uitsluitend als 95% tot 100% van de direct omwonenden hiermee instemmen zullen
windmolens worden geplaatst.
De energietransitie heeft niet alleen te maken met technische aspecten en realisatietermijnen. Een
belangrijk aandachtspunt bij verduurzaming is ook de betaalbaarheid voor inwoners van te treffen
voorzieningen. Naar analogie van het zonnepanelentraject zullen de mogelijkheden voor ondersteuning
worden onderzocht van deze sociale component van de energietransitie. De coalitie zal versterkt inzetten
op het stimuleren van burgers voor het treffen van preventieve maatregelen als bijvoorbeeld isolatie van
woningen.
Een circulaire economie waarin afval geen plek meer kent, komt hoog op onze agenda.
Financiën
Wij werken vanuit een sluitende begroting, een helder huishoudboekje en duidelijke financiële kaders.
Net als in de afgelopen bestuursperiode worden de in dit hoofdlijnenakkoord geschetste visie en ambities
voor de komende bestuursperiode gerealiseerd binnen deze financiële uitgangspunten.
Het afschaffen van de hondenbelasting voor de eerste hond zal in de bestuursperiode 2022 – 2026
plaatsvinden.
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Ter afronding
Ook in de komende bestuursperiode 2022 – 2026 zitten we allesbehalve stil. Dit coalitieakkoord getuigt van
beleving, vertrouwen en het willen boeken van verdere vooruitgang en vitaliteit van onze stad. Wij hebben
er alle vertrouwen in dat we dit ook kunnen waarmaken. Samen met onze inwoners, ons verenigingsleven,
ons bedrijfsleven en onze organisatie, de voedingsbodem voor onze gerechtvaardigde ambities. Kerkrade is
van ons allemaal!
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Aldus overeengekomen in het Raadhuis van Kerkrade op 14 mei 2022,

Burgerbelangen:

Ons Kerkrade:

Tim Weijers

Noud Krasovec

Huub Wiermans

John Roland

Alexander Geers

PvdA:

Ouderenpartij:
8

René van Drunen

Jo Paas

Hans Bosch

Léon Souren

VVD Kerkrade:

Roger Creusen

Wim de Groot
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Bijlage 1: portefeuilleverdeling en afstemming portefeuilles
Bij de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders is uitgegaan van 5,6 FTE
wethoudersposten welke, verdeeld over de 4 coalitiepartners, als volgt worden ingevuld door 6
wethouders:
Politieke partij

FTE-omvang

Aantal wethouders

Burgerbelangen Kerkrade

3,0 FTE

3

Ons Kerkrade

1,0 FTE

1

PvdA Kerkrade

0,85 FTE

1

Ouderenpartij Kerkrade

0,75 FTE

1

Totaal

5,6 FTE

6

De portefeuilleverdeling ziet als volgt uit:
Burgemeester Petra Dassen-Housen
Openbare orde en veiligheid
Rampenbestrijding
Coördinatie handhaving
Eurode en internationale zaken
Communicatie
DB Parkstad Limburg

Wethouder Tim Weijers (Burgerbelangen Kerkrade), tevens 1e locoburgemeester
Ruimtelijke Ordening
Wonen
Vastgoed
Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (OBK)
Personeel en Organisatie (P&O)
Toerisme
Marketing en evenementen
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Wethouder Jo Schlangen (Burgerbelangen Kerkrade), tevens 2e locoburgemeester
Onderwijs
Cultuur
Sport
Welzijn
Coördinatie VIE
Publiekszaken en dienstverlening
Informatiebeleid en Automatisering
Weekmarkten en kermissen
Wijkwethouder Oost

Wethouder Alexander Geers (Burgerbelangen Kerkrade), tevens 3e locoburgemeester
Economische zaken
Verkeer en vervoer
Openbare ruimte
Centrummanagement
Wijkontwikkeling
Wijkwethouder Noord

Wethouder John Roland (Ons Kerkrade), tevens 4e locoburgemeester
Sociale Zaken en werkgelegenheid
Euregionale Arbeidsmarkt
Maatschappelijke zorg
Burgerparticipatie
Wijkwethouder West
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Wethouder René van Drunen (PvdA Kerkrade), tevens 5e locoburgemeester
Jeugdzorg en jeugdbeleid
Volksgezondheid
Milieu en afval
Duurzaamheid

Wethouder Jo Paas (Ouderenpartij Kerkrade), tevens 6e locoburgemeester
Financiën
WMO
Integraal ouderenbeleid

11
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Bijlage 2: plv. voorzitter raad, commissievoorzitters en (burger)commissieleden
Plaatsvervangend voorzitter raad
In de besprekingen m.b.t. de coalitievorming is met betrekking tot de plaatsvervangend voorzitter
van de raad en de commissievoorzitters het volgende afgesproken:
Functie

Wie:

Plaatsvervangend voorzitter raad

Leo Jongen

Voorzitter commissie Algemene Zaken en middelen (commissie 1)

Oppositie

Voorzitter commissie Burgers en Samenleving (commissie 2)

Coalitie

Voorzitter commissie Grondgebied en Economische Zaken (commissie 3)

Coalitie

Op de omvang van het aantal burgercommissieleden is onderstaande tabel van toepassing.
Zetels in raad

Aantal burgercommissieleden

1

2

2

3

3

3

4

4

11

11

Voorts zijn met betrekking tot de commissieleden en de burgercommissieleden de volgende
afspraken gemaakt.
-

-

Partijen die een commissievoorzitter leveren hebben recht op een extra burgercommissielid
m.u.v. die partijen welke op grond hiervan dan over meer commissieleden beschikken dan de
eerstvolgende groter in omvang zijnde partij.
De raadscommissies worden bemenst door raadsleden en burgercommissieleden.
Burgercommissieleden mogen (slechts) in 1 commissie zitting nemen.
Raadsleden mogen (burgercommissieleden bij eventuele verhindering/afwezigheid in de
commissievergadering vervangen.
Burgercommissieleden mogen geen commissieleden vervangen.
Bij afsplitsing van een partij betekent dit geen wijziging in de gemaakte afspraken met
betrekking tot het aantal te benoemen/benoemde burgercommissieleden.
Bij afsplitsing van een partij heeft een eventueel nieuw gevormde fractie geen recht op
burgercommissieleden met dien verstande dat deze wel in 3 commissies zitting kunnen
nemen.
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