Aan de Gemeenteraad van Noordwijk
T.a.v. de voorzitter burgemeester Verkleij
Onderwerp: definitief coalitieakkoord
Noordwijk, 2 juli 2022
Geachte burgemeester Verkleij,
Op 21 juni jl. hebben wij in de gemeenteraad het coalitieakkoord "Recht zo die gaat"
behandeld. Het coalitieakkoord is opgesteld door de partijen Lijst Salman Noordwijk, het
CDA, de Partij voor de Inwoners en de VVD en kan rekenen op steun van Bruisend
Noordwijk. Bij de behandeling van het akkoord hebben genoemde partijen aangegeven het

akkoord nog niet hebben ondertekend. Dit was een bewuste keuze. De partijen wilden graag
andere partijen, die niet aan het formatieproces hebben deelgenomen, de kans geven om
op het akkoord te reflecteren. De input van die partijen zou kunnen leiden tot aanpassingen
in het akkoord. Dit is ook het geval. In deze brief neem ik u graag mee in de aanpassingen die
zijn gedaan naar aanleiding van de inbreng van NZLokaal, PUUR, GroenLinks, PvdA en D66.
Alvorens daarop in te gaan wil ik namens de formerende partijen de gemeenteraad graag
bedanken en complimenteren. De manier waarop wij de dialoog hebben kunnen voeren
over het coalitieakkoord hebben wij als zeer prettig ervaren. Vanzelfsprekend met kritische
noten en een aantal punten waarin we van elkaar verschillen. Echter, we hebben ook
gemerkt dat er op vele punten unanimiteit bestaat in de gemeenteraad. We zijn blij dat ook
de overeenkomsten zo expliciet zijn uitgesproken door de collega's. De manier waarop wij
het gesprek met elkaar hebben kunnen voeren was respectvol en constructief. Een goed
begin van een nieuwe raadsperiode waarin wij ons best zullen doen om bij ieder voorstel
een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Zowel in de raadszaal als in de samenleving. De
juiste toon is wat ons betreft in ieder geval door de gemeenteraad gezet op 21 juni jl.. Wij
hebben er vertrouwen in dat we met raad en college die toon gedurende de komende 4 jaar
ook vasthouden.

Dan kom ik nu graag op de inhoud. Het zal u niet verbazen dat voorstellen die tegenstrijdig
zijn met wat wij in het akkoord hebben opgeschreven, niet hebben geleid tot een wijziging.
Immers, het (concept)akkoord is na een intensive periode tot stand gebracht waarbij de
inhoud het resultaat is van geven en nemen. Als voorbeeld noem ik de wens van een aantal
partijen om toch hondenbelasting te heffen. De formerende partijen hebben afgesproken
die af te schaffen en daar blijven wij bij.
Zoals gezegd zijn we de niet-formerende partijen erkentelijk voor de input. Input die zowel
mondeling op 21 juni jl. is uitgesproken alsook input die we na de raadsvergadering
schriftelijk hebben mogen ontvangen. De input van de partijen heeft geleid tot een aantal
aanvullingen op het akkoord. Hieronder vindt u een overzicht van de zaken die gewijzigd
zijn. Daarbij houden we de volgorde van het akkoord aan. Tussenhaakjes vindt u terug van
welke partij de input afkomstig was die heeft geleid tot de wijziging.
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Overzicht wijzigingen

Hoofdstuk 3. Verkeer en Vervoer onder de kop Openbaar Vervoer bij punt l is
"Sassenheim" toegevoegd (D66)
hloofdstuk 3. Verkeer en Vervoer onder de kop Fiets en Elektrisch Vervoer nieuw
nummer l toegevoegd: "We stimuleren het gebruik van de fiets voor zowel onze
inwoners als bezoekers." (PvdA)
Hoofdstuk 3. Verkeer en Vervoer onder de kop Fiets en Elektrisch Vervoer nieuw
nummer 3 toegevoegd: "Door de nieuwe brug over de Leidsevaart, wordt station
Voorhout per fiets straks beter bereikbaar. We spannen ons in voor een directe
fietsroute naar het station en zo mogelijk ook een doorgetrokken route naar
Sassenheim." (D66)
Hoofdstuk 5. Onderwijs onder de kop Daarom vinden wij belangrijk een nieuw punt 4
toegevoegd: "Onderwijs heeft een belangrijke rol bij preventie, signaleren en
oplossen van jeugd- en gezinsproblematiek. Daarom verstevigen we de
samenwerking met het sociaal domein." (PvdA en D66)
Hoofstuk 5. Onderwijs onder de kop Daarom vinden wij belangrijk een nieuw punt 5
toegevoegd: "hlet leerlingenvervoer naar instellingen voor (speciaal) onderwijs moet
goed geregeld zijn. In 2023 loopt het huidige vervoerscontract af. Bij een nieuwe
aanbesteding maken wij ons in regionaal verband hard voor het toepassen van het
BPKV-criterium, waardoor kwalitatieve aspecten doorslaggevend zijn bij de gunning
van de opdracht. Hierbij denken wij aan: communicatie, opleidingen chauffeurs,
duurzaam, sociaal, snel, goed functionerend, voldoende capaciteit en

klantvriendelijk." (PvdA)
Hoofstuk 7. Sociaal Domein en Volksgezondheid onder de kop Participatiewet bij
Daarom vinden wij het volgende belangrijk een nieuwe punt 2 toegevoegd:"We
bevorderen gelijke kansen voor kinderen. Hiervoor stellen we samen met het
onderwijs een 'Gelijke Kansen Agenda" op en versterken we de keten tussen
jeugdzorggezondheidszorg, voorschoolse educatie en het onderwijs". (PvdA en D66)
Hoofdstuk 7. Sociaal Domein en Volksgezondheid onder de kop Participatiewet bij
Daarom vinden wij het volgende belangrijk een nieuwe punt 7 toegevoegd:"We
geven extra aandacht aan de integratie van nieuwkomers. Een grondige aanpak
levert het beste resultaat en is uiteindelijk zelfs goedkoper voor de samenleving. Als
duidelijk is dat mensen blijven, dan zetten wij ons in om hen goed te begeleiden. Dit
leidt ook het snelst tot een situatie waarbij een nieuwkomer zelfstandig is en aan het
werk kan. Als tegenprestatie verwachten we dat nieuwkomers meedoen, de taal
leren en ook daadwerkelijk aan het werk gaan. Wie aantoonbaar niet zijn best doet
om in te burgeren, krijgt een boete." (PUUR en D66)
hloofdstuk 8. Duurzaamheid en Leefomgeving onder de kop Woon- en Leefomgeving
een nieuwe punt 5 toegevoegd: "Om de gezondheid van onze inwoners te
bevorderen en iedereen tot bewegen te verleiden, zetten wij ons in om langs alle
wandelroutes prettige, nette en makkelijke te onderhouden bankjes te plaatsen."

(D66)
Hoofdstuk 8. Duurzaamheid en Leefomgeving onder de kop Woon- en Leefomgeving
een nieuw punt 9 toegevoegd: "We maken met het hloogheemraadschap van

Rijnland afspraken om de oorzaak van de blauwalg in het Oosterduinse Meer
effectief te bestrijden." (NZLokaal)
Hoofdstuk 8. Duurzaamheid en Leefomgeving onder de kop Woon- en Leefomgeving
een nieuw punt 11 toegevoegd: "Bij herinrichting beoordelen we of we de
groenstructuur kunnen versterken." (PvdA)
Hoofdstuk 8. Duurzaamheid en Leefomgeving onder de kop Energie toegevoegd aan
punt 8: "Wij onderzoeken de mogelijkheid om inwoners en ondernemers te
faciliteren in de energietransitie met collectieve besparingspakketten." (PUUR,
GroenLinks, PvdAen D66)
Hoofdstuk 10 Financiën onder de kop Daarom vinden wij het volgende belangrijk
toegevoegd aan punt 12: "Daarnaast kan ook het onderzoek naar de Zero Based
begroting extra ruimte opleveren voor nieuw beleid. De verwachting is dat binnen
afzienbare termijn de resultaten hiervan bekend zijn". (D66)

Met bovenstaande aanvullingen zijn wij van mening dat het coalitieakkoord verder is
verbeterd. Daar zijn we de partijen die input hebben geleverd erkentelijk voor. Tevens
spreken wij het vertrouwen uit dat hiermee het akkoord ook meer van ons allemaal is
geworden. We zien er dan ook naar uit om samen aan de slag te gaan met de vele punten
die ons binden. En goede debatten te voeren op punten waar we vooralsnog van mening
verschillen, maar wellicht door het wisselen van goede argumenten in de constructieve sfeer
die we gestart zijn elkaar toch op termijn weten te vinden in het belang van onze mooie
gemeente.

Naast input, hebben de partijen ook nog vragen gesteld. Het gaat te ver om al die vragen in
deze briefte beantwoorden. In de gesprekken die zullen volgen met het nieuwe college gaan
we ervan uit dat de vragen die nog leven door het college naar tevredenheid beantwoord
zullen worden.

Tot slot, met deze brief komt een einde aan mijn rol als formateur. Graag sluit ik af met een
persoonlijk woord van dank. Dank aan dhr. Toon Mans voor zijn uitstekende werk als
informateur. Dank aan alle politieke partijen voor de open sfeer waarin we soms ook
moeilijke zaken hebben besproken die uiteindelijk hebben geleid tot keuzes. Aan de
formerende partijen voor de prettige manier waarop we tot een akkoord zijn gekomen. En
dank aan de ambtelijke ondersteuning voor de vele uren inzet om onze ideeën te toetsen op
uitvoerbaarheid en deze ook op papier te krijgen. Ik zie ernaar uit om de komende jaren
opnieuw als wethouder met het college van B&W, de gemeenteraad, de ambtelijke
organisatie en natuurlijk onze inwoners, ondernemers en andere partners samen aan de slag
te gaan.

Met vriendelijke groet,

T

drs. R. (Roberta) ter Hark
Formateur

