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lnleiding

De gevormde coalitie staat de komende jaren voor diverse grote uitdagingen. Er is sprake
van woningnood en van een financieel onzekere periode voor veel van onze inwoners. We
krabbelen net op uit de coronacrisis die een groot effect heefl gehad op een deel van de
economische sectoren. Bovendien staat de leefbaarheid in diverse kernen en wijken onder
druk en nemen de taken die het Rijk bij de gemeenten neerlegt nog altijd toe. Tenslotte leidt
de huidige situatie in Oekraïne tot een toenemende vluchtelingenstroom waar wij ook onze

verantwoordelijkheid in nemen. Die situatie leidt op dit moment ook tot hoge inflatie en
schaarste van goederen, hetgeen mogelajk van invloed zal zijn op de financiële situatie van
gemeenten en burgers. De coalitie heeft het vertrouwen uitgesproken samen de schouders
eronder te zetten en deze uitdagingen aan te gaan. Deze nieuwe coalitie van 15 van de 25
zetels gaat er alles aan doen om de basis op orde te krijgen of te houden en (op)bouwend
verder te gaan.
Dit is een coalitieakkoord op hoofdlijnen en is derhalve niet uitputtend. De coalitie heeft het

vertrouwen ook op andere ondenrverpen tot consensus te komen. Het coalitieakkoord zal
door het nieuwe college in samenwerking met het ambtelijk apparaat worden uitgewerkt in
een collegeprogramma, waar ook de oppositiepartijen bij betrokken zullen worden.
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Bestuur en organisatie

De gemeente Edam-Volendam is met ingang van 1 januari 2016, vanwege de fusie met de
voormalige gemeente zeevang, gegroeid van ca. 29.000 inwoners naar ruim 36.400
inwoners in 2022. Oaa'naast is het oppervlak van de gemeente gestegen van ca. 2.500
hectare naar ca. 8.000 hectare en is de diversiteit in problemataek toegenomen.
Op basis van bovenstaande en de nadrukkelijke wens van de coalitie om aan alle kernen
ook voldoende bestuurlijke aandacht te kunnen geven, stelt de coalitie voor om te kiezen

voor vijf wethouders waarvan VD80 er twee zal voordragen en Zeevangs Belang en het CDA
er elk één zullen voorgedragen. Daarnaast draagt BVNL een onalhankelUk wethouder voor.
Dit wordt gesteund door alle coalitiepartijen. Samen met de burgemeester en de
gemeentesecretaris wordt zo een stevig college gevormd om de diverse uitdagingen het
hoofd te bieden.
De ambtelijke organisatie zou na de fusie in 2016 efficiënter gaan werken en slanker worden.
Door de decentralisatie van taken is het aantal medewerkers toegenomen en met name ook
de exteme inhuur hoog geweest de afgelopen jaren. Hoewel de taken zijn toegenomen as het
van groot belang om, gelet op de hoge personele lasten, goed inzichtelijk te maken in

hoevene het huidige personeelsbestand aansluit bij de werkdruk, de kemtaken en de te
stellen prioriteiten. De coalitie is dan ook voornemens een zogenaamde 'vlootschouw' uit te
voeren en inzichtelijk te maken op welke onderdelen eventueel sprake is van te veel formatie
en waar een tekort aan formatie is of dreigt te ontstaan. Daarnaast kan een benchmark
worden uitgevoerd ten aanzien van het loongebouw van eg emeente Edam-Volendam te
veóanden. veóeteren en ve

opzichte van andere gemeenten. Het is van groot belang om de juiste medewerkers op de
juiste plek te hebben en die medewerkers marKconform te waarderen (beloning en
secundaire arbeidsvoonivaarden). Externe inhuur is alleen wenselijk als een flexibele schil
binnen het loongebouw en moet worden aangepast aan de gewenste behoefte. Tevens
willen wij voor zover mogelijk deze externe inhuur zoveel mogelijk vanuit de eigen gemeente
halen.
Aandachtspunt daaöij is dat het in de huidige arbeidsmarK moeilík is om vaste medewerkers
aan te trekken, te boeien en te binden. Externe inhuur op bepaalde specialismen is daardoor

wellicht niet te voorkomen. Continue monitoring van de externe inzet is echter van essentieel
belang om te voorkomen dat eíernen blijven rondlopen die niet meer noodzakelijk zijn. De
gemeente moet een adaptieve, voorspelbare, transparante en wendbare organisatie zijn voor

medewerkers, burgers

en bedrijven. Een organisatie met carrièremogelijkheden

voor

professionele medewerkers. Het opleiden van onze medewerkers is daaóij van groot belang.
Het opleiden en trainen van medewerkers draagt bij aan de kennis en expertise en zorgt voor

binding aan de organisatie. De dienstverlening kan nog altÍd beter. Bereikbaarheid en een
korte reactietermijn is belangrijk voor onze inwoners, waarbij de venivachtingen goed worden
gemanaged. Deze coalitie staat een la mits' mentaliteit voor, in plaats van de 'nee tenzij'
houding die nu vaak door onze burgers en bedrijven wordt ervaren.
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Sociaal Domein

De inwoner centraal!
Een goede ondersteuning binnen het Sociaal Domein vraagt wat de coalitiepartijen betreft niet

alleen om een toereikend budget, maar ook om visie van het gemeentebestuur op de aanpak
van de problematiek. Dit voert verder dan alleen de praKische uitvoering van onze wettelijke
taken. De gemeente Edam-Volendam zal soms lastige keuzes moeten maken en prioriteiten

stellen. ln het complexe veld van het sociaal domein, waarin diverse spelers actief zijn (zoals
zorg- en welzunsinstellingen, het maatschappelUk middenveld, scholen, werkgevers en het
netwerk van mensen) en het bovendien zoeken is naar de juiste verhouding tussen het rijk en
gemeenten, dient de inwoner centraal te staan.
De coalitiepartUen willen dat binnen het Sociaal Domein met een integraal beleidskader wordt

gewerK. Doel is om zo een betere en duidelijkere visie te ontwikkelen waarin we opgaves
deÍiniëren voor de komende jaren, inclusief monitoring, om te kijken welk effect we hiermee
resulteren/beogen. Daamaast willen we de samenwerking tussen de gemeente en de interne
en externe partners verbeteren. Nu zijn deze relaties soms gericht op hele praKische zaken
of zaken die op dat moment actueel zijn en niet op de doelen die we willen behalen of op het
veóinden van partijen om uiteindelijk meerwaarde te creëren ten opzichte van dingen alleen
doen.

Om inwoners die contact zoeken met de gemeente snel te helpen is het van belang dat
doorontwikkeling van de Toe ang (Breed Sociaal Loket) verder vorm wordt
verbinden, veabeteren en ve
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Daarnaast willen de coalitiepartijen de verdere professionalisering van de zorgstructuur in
Edam-Volendam doorzetten. Dit heeft als doel om het voorveld dusdanig in te richten dat de
inzet van (hoog)specialistische jeugdhulp kan worden voorkomen of sneller kan worden
afgeschaald. Daarnaast willen we werken aan een betere samenwerking met belangrijke
partners in onze gemeente, zoals bijvoorbeeld onze huisartsen en het ondenarijs. De
communicatie tussen diverse instanties en de gemeente is van essentieel belang. Partijen

moeten periodiek overleggen, elkaars taken

en

verantwoordelukheden kennen en

venrachtingen over en weer met elkaar afstemmen. ln de komende periode is het mogelijk dat
samenvoeging van basisscholen aan de orde komt, hetgeen altUd betrokkenheid van de
verschillende belanghebbenden vraagt. De coalitie vindt het belangrijk hieöij betrokken te zijn
en streefi dan ook na om in nauw contact met de schoolbesturen te staan omtrent de keuzes
die gemaaK worden en de communicatie daaromtrent.
Een stap die de coalitiepartijen ook zeker willen zetten is dat we steeds beter nadenken over
de informatie die we willen krUgen als verantwoording voor de geleverde diensten of de mate

waarop deze diensten overlappen dan wel ongewenste effecten hebben. ln het eerder
genoemde lntegraal beleid wordt deze opgave verder gedefinieerd inclusief doelen die we
willen/kunnen behalen.
De coalitiepartijen zien dat veel inwoners van Edam-Volendam zich zorgen maken over hun

(financiële) bestaanszekerheid. Het beschikbare budget dient op zo'n manier verdeeld te
worden dat inwoners evenredig, transparant en op navolgbare wijze worden ondersteund. Heb
empathie en oog voor het individu en de omstandigheden van de burger.
De coalitie zal zich blijven inzetten om de jeugd en de betrokken gezinnen (programmatisch)

te ondersteunen (bijvooóeeld LEF) waar nodig. Hierbij geldt dat voorkomen beter is dan
genezen. Preventie en tijdig signaleren van problemen zijn van belang. Ook de volwassen en
ouderen hebben baat bij een gezonde leefstijl in een gezonde omgeving. De komende jaren
willen we ook deze groep ondersteunen.
Onze bevolking gaat in de komende jaren nog verder vergrijzen. Seniorenhuisvesting is dan
ook van groot belang. ln de aÍgelopen 10 jaar is reeds veel gedaan aan seniorenhuisvesting
(St. Nicolaashof, Gouwzee, Julianaweg/Kielstraat, Wester Ven, Friese Vlaak). Ook met de
bouw van tientallen seniorenappartementen op de Maria Goretti locatie zal de behoefte aan
seniorenhuisvesting echter nog altijd niet voldoende zijn. De ontwikkeling van de Meermin in
Edam en de locatie Cultureel Centrum in Oosthuizen zijn tevens van groot belang voor onze
senioren. Op dit moment is het pand in Edam in gebruik voor de opvang van vluchtelingen uit
Oekraïne. Het is ontzettend goed dat dit pand hiervoor ingezetwordt. Parallel aan deze periode

dient echter in nauwe samenwerking met de Zorgcirkel en de Wooncompagnie gewerkt te
worden aan een definitieve invulling van de locatie, zodat het plan gereed is op het moment
dat de Oekraïense vluchtelingen weer terug kunnen keren naar hun eigen huis en haard.
Regelmatig overleg met de Seniorenraad is van belang om op de hoogte te blijven van hetgeen
speelt onder de senioren.

c
veóinden, verbeteren en

De coalitiepartijen zien kunst en cultuur op lokaal niveau als een belangrUk onderdeel in het

streven naar een optimale woon-, leef- en werkomgeving. Kunst en cultuur is belangrijk voor
de samenleving: het zorgt voor verbinding en ontmoeting en het biedt kansen voor ontwikkeling
van individuen. Vooral op het gebied van zang en muziek herbergt Edam-Volendam vele
talenten.
De coalitiepartijen zien nu al dat de oorlog in Oekraïne, en dan voor ons specifiek die van de

vluchtelingen in onze gemeente en regio, een situatie is die de komende maanden niet wordt
opgelost. We zullen een lange termijn visie moeten formuleren. Denk hierbu aan de organisatie
die we neer gaan zetten, de huisvesting en de inkomens en baanzekerheid die wellicht
verandert wanneer de crisissituatie over gaat in een andere fase.
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Leefbaarheid

De coalitie wil de leefbaarheid in diverse kernen en wijken behouden en waar mogelijk
verbeteren. Met name verkeers- en parkeeroverlast en de fietsproblematiek is regelmatig
onderwerp van gesprek. De inbreng vanuit de dorpsraden wordt zeer gewaardeerd, maar
regelmatig voelen individuele burgers zich onvoldoende gehoord. Het gaat daarbij om klachten

over zwaar verkeer, over te weinig ruimte voor parkeren, over bereikbaarheid van de
gemeente, over de toegankelijkheid van de wethouders (geen spreekuur), over de wijze
waarop omgegaan wordt met WOB (straks: WOO)-vezoeken en het gebrek aan inspraak.

Voor bepaalde aandachtsgebieden ls er bovendien sprake van dusdanige specifieke
problematiek dat op ambtelijk en bestuurlijk niveau te weinig inhoudelijke kennis aanwezig lijkt
te zijn (bijvoorbeeld van de agrarische sector, waaronder de ganzenproblematiek, het behoud

van het veenweidegebied et cetera). Het kan zijn dat voor dit soort specifieke onderwerpen
extra kennis noodzakelijk is. Kennis, die vaak wel aanwezig is bij de agrariërs, waar wij dan
ook meer dan regelmatig het gesprek mee aan willen gaan.

Het behoud van voorzieningen zoals onderwijslocaties in de diverse kernen is een eerste
prioriteit voor het bestaansrecht en de vitaliteit van deze kernen. Om starters en gezinnen te
behouden en te trekken is het behoud van voozieningen noodzakelík.
ln ieder geval vergt deze problematiek aandacht en

b
}

overleg met de betrokken belanghebbenden. Ook
z[n er klachten over de kwaliteit van wegen van het

Hoogheemraadschap (HHNK)-

Om

te

kunnen

vaststellen of en in hoeverre er (financiële) ruimte is
om wegen over te nemen van HHNK in de diverse

kernen is nader ondezoek vereist. Voor de P&R
nabij Oosthuizen zal onderzoek worden gedaan
naar subsidiemogelijkheden. Ook de voordelen en nadelen van het eventueel overnemen van
wegenbeheer van HHNK dienen in kaart te worden gebrachl, alvorens onomkeeóare
besluiten worden genomen hieromtrent
:-'_+
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Economie en toerisme

De coronacrisis heeft impact gehad op ons allemaal, zo ook op onze lokale economie. Waar
sommige branches onverminderd doorgingen (denk aan de bouw) hebben andere branches
zoals de horeca en het toerisme de afgelopen periode een flinke deuk opgelopen. Hoewel het

nog even duurt voordat deze branches weer terug zijn op hun oude niveau liggen er de
aankomende jaren een aantal grote uitdagingen waar wij op economisch vlak mee te maken
krijgen. De krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het steeds moeilijker is om geschiK en goed
geschoold personeel te vinden.
Door nieuwe ontwikkelingen zoals de digitalisering, circulaire economie en de energietransitie

moeten bedrijven daarnaast blijven ontwikkelen en investeren. Als coalitie willen we kijken
waarwe bedrijven kunnen helpen om innovatief te blijven en te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld
in het contact leggen met de ROM (Regionaal Ontwikkelings Maatschappij) in West waar
ondernemers financiering kunnen aanvragen voor innovatie of duurzaamheidsmaatregelen.

Daarnaast kampen we momenteel met een tekort aan energievooziening door het
toenemende energieveóruik waardoor het onmogelijk is voor bedruven om een nieuwe
energieaansluiting te krUgen of uit te breiden. Dit in combinatie met de krappe aöeidsmarkt en
de naweeën van de coronacrisis zorgt voor de nodige uitdaging voor onze bedrijven.

De Economische Toekomst 2M0 heeft samen met het bedrijfsleven (en het Economisch
Platform) een goede basis gelegd in acties die de aankomende tijd opgepakt kunnen worden.
De coalitie zal de Economische Toekomst 2040 verder oppakken. We staan voor een open en

een transparanle communicatie en willen daarom beter communiceren naar onze inwoners en
bedrijven over de voortgang van de projecten.

Voor wat betreft het toerisme zal er meer aansluiting worden gezocht met kunst en cultuur.
Qua toerisme zijn we voor een deel afhankelijk van de keuzes die Amsterdam maaK. Als zij

de kraan dichtdraaien heeft onze toeristische sector hier last van. Enezijds moeten we in
gesprek blijven met Amsterdam om onze lokale belangen duidelijk voor het voetlicht te
brengen en andezijds moeten we zorgen dat we minder afhankelijk worden van Amsterdam
door als regio samen met onze ondememers een sterk profiel/aanbod neer te leggen. Op deze
manier kunnen we meer (verblijf)bezoekers aantrekken en in het gebied spreiden. Dat is goed
voor onze lokale economie (inclusief ons landelijk gebied) en zorgt daarnaast voor een betere
balans tussen toerisme en de leefbaarheid voor onze inwoners.
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Energietransitie, milieu en duurzaamheid

Nederland werK aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog COz vrijkomt. ln 2050 moet
de energievooziening bijna helemaal duuzaam en CO2-neutrcal zljn. De regeringsleiders van
de Europese Unie (EU) hebben in december 2020 afgesproken te streven naar een Europees
Co2-reductiedoel van 55%. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is belangrijk
om klimaatverandenns ÉS7f te gaan. Ook zijn er in Nederland steeds minder fossiele

+
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brandstoffen, vooral aardgas, beschikbaar. Nederland wil de afhankelijkheid van energie uit
andere landen zoveel mogelijk terugdringen. Daamaast heeft het kabinet in het programma
'Nederland Circulair in 2050' de ambitie uitgesproken om in 2050 een volledig circulaire
economie te bereiken. Daarmee is gekozen voor een duidelijke maat z]ntate ambitie op het
gebied van circulair bouwen. Deze doelstelling beoogt niet alleen een daling van de COruitstoot, maar ook dat aanbesteding plaatsvindt conform de basisprincipes van circulariteit.

De coalitie wil op een realistische wijze meewerken aan deze doelstellingen. De gemeente
kan burgers en bedrijven niet dwingen van het gas af te gaan en te investeren in isolatie en
verduuzaming van het eigen woning- en overig vastgoedbezit. De gemeente kan wel het
goede voorbeeld geven met de verduurzaming van het eigen vastgoed en vastgoedeigenaren
stimuleren om maatregelen te treffen. Ook zijn er mogelijkheden om bij sloop en nieuwbouw
van gemeentelijk vastgoed oude en weinig duuzame gebouwen te transformeren naar

duuzame gebouwen waarbi.i circulariteit wordt nagestreefd. Er leven diverse ideeèn over het
stimuleren van de aanschaf van warmtepompen en zonnepanelen en het stimuleren van
initiatieven m.b.t. energieopwekking in de buurt, over een lokaal energiefonds dat als vliegwiel

kan fungeren. De coalitie streeft ernaar dat de baten en de lasten bij actief lokaal
duurzaamheidsbeleid voor de burger in balans blijven. Het moet betaalbaar blijven voor onze
inwoners, daarnaast moeten ook de andere vormen van duurzame energie zoals geothermie,

en waterstof worden ondezocht. Ook de landelijke ontwikkelingen op het gebied

van

kernenergie zullen wij in de gaten blijven houden.
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De coalitiepartijen zijn voorstander van het
oprichten van een Energieadviesraad, een
adviesorgaan met lokale ondernemers en
bewoners met ideeèn over verduuzaming en de
energietransitie die het gemeentebestuur kunnen
gaan adviseren. Deze mogelijkheid wordt nader
uitgewerkt in het collegeprogramma.

Ruimtelijkeontwikkeling/fysieke leefomgeving

De gemeente Edam-Volendam beslaat een oppervlakte van ruim 8000 hectare. Dit is een fors

oppervlak voor het relatief beperkte aantal inwoners van ca. 36.400. Vanwege de grote
diversiteit aan functies die een beroep doen op deze beschikbare ruimte, is ruimtelijke
ordening belangrijk. Het gaat naast woningbouw en bedrUvigheid tevens om ruimte voor
toerisme, kantoren, horeca, detailhandel, natuur, agrarische doeleinden, klimaatadaptatie,
energietransitie en mobiliteit, groen, sport en recreatie.

Al deze functies claimen ruimte en een slimme inpassing is noodzakelijk. Het wijzigen in de
bestaande toestand van die ruimte is vaak complex vanwege bestaande belangen,
eigendomsposities en belemmerende regelgeving. Het is daarbij van belang dat de gemeente
een integrale afiíeging maaK bij alle ruimtelijke ontwikkelingen en tegelijkertijd ook waakt voor
het stapelen van wensen en eisen, waardoor projecten onmogelUk worden gemaaK.
veöinden, veöeteren en vernieuwen

De coalitie gaat inzichtel[k maken welke inbreilocaties benut kunnen worden om woningbouw

en andere daaraan gerelateerde functies te kunnen realiseren. Daaöij kunnen actieve
grondbeleidsinstrumenten worden ingezet, waarbij het uitgangspunt is dat mogelijke
winstpotentie wordt nagestreefd om zodoende elders in de gemeente te kunnen investeren,
rekening houdend met de leefbaarheid, verkeersstromen, -situaties en voldoende
groenvoozieningen. De inzet van erfpacht als grondinstrument om ontwikkelingen mogelijk te
maken behoort tot de mogeli.ikheden.

{
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Ondezocht zal worden in hoevene het mogelijk is om de bestaande lintbebouwing te
verdichten met respecl voor de te beschermen waarden. Het is daaóÍ noodzakelijk de
belemmerende regelgeving in beeld te brengen en de bestaande rechten van omliggende
bedrijven te waarborgen.
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Voor de Lange Weeren wordt een integrale visie opgesteld, met inachtneming van de
eveneens nog op te stellen Uitvoeringsagenda Wonen. Belanghebbenden worden
meegenomen in het traject. Hieóij is voortvarendheid geboden vanwege de nog altijd
oplopende woningnood. ln overleg met de provincie zorgen we voor behoud van de toezegging
tot woningbouw, die destUds is voortgevloeid uit de pilot Waterlands Wonen. De ontwikkeling

wordt in fases uitgevoerd en wij willen als coalitie erop inzetten dat zoveel mogeli.ik woningen
aan eigen ingezetenen kunnen worden toegewezen.

veöinden, veöeteren en
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lnzet is 30% sociale huunroningen en minimaal 20o/o belaalbare koop tot de NHG-grens. Ten

aanzien van het totale woningbouwprogramma wordt

zo

spoedig mogelijk de

Uitvoeringsagenda Wonen opgesteld om te bepalen welke woningtypologieèn in de sociale en

middeldure sector noodzakelijk zijn. Het hoeft hierbij niet per definitie

te gaan

om

appartementen.
Voor een gedeelte van De Purmer is besloten een voorkeursrecht te vestigen op basis van de
Wet voorkeursrecht gemeenten (V1fu9). Het besluit van de raad is op 24 september 2020 in
werking getreden. Het besluit geldt voor een periode van ten hoogste drie jaren, tenzU vóór 24
september 2023 een opvolgende planologische maatregel is vastgesteld. ln het komendejaar
wordt inzichtelijk gemaaK in hoeverre het mogelijk is om - tijdig - een planologische regeling

vast te stellen en zo ja, voor welke functies. De coalitie beoogt de Purmer groen te houden,
waarbij alleen het gebied dat als bedrijventerrein is bestemd als zodanig benut kan worden.
Om meer invloed te krugen op de langetermijnontwikkelingen voert de gemeente actief
grondbeleid in ons gemeentelijk deel van de Purmer.
Het monumentenbeleid blijft in stand, sloop van gemeentelijke monumenten is alleen mogelijk
op basis van het eerder vastgestelde erfgoedbeleid.
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Financiën

De financiële staat van de gemeente is afdoende, maar niet erg ruim meer. Door het ambtelijk

apparaat is in het document de 'Staat van de gemeente' aangegeven dat er geen ruimte is
voor nieuwe ambities en dat er in de meerjarenbegroting geen rekening is gehouden met de
implementatie van de Omgevingswet. Dit betekent dat het nieuwe college de begroting tegen
het licht zal moeten houden om te bezien in hoeverre bezuinigingen mogelijk zijn. Gelet op de
grote financiële druk voor een deel van onze inwoners vanwege de steeds oplopende inflatie
is het
wenselijk de belastingen over een periode van vier jaar niet onevenredig te

-

verhogen.
Ook de gemeente wordt geconfronteerd met een veel hogere inflatie en zal dan ook moeten
bezuinigen. Op alle portefeuilles zal dan ook de broekriem aangehaald moeten worden. Erzal

gekozen moeten worden. Als we de "Staat van de Gemeente" lezen, dan zien we dat de
werktafels vol zijn en de formatie moet groeien als er ambitie wordt toegevoegd. Dat kan
natuurlijk, maar dit is niet het uitgangspunt van deze coalitie. Er zal dan ook gekozen moeten
worden - als nieuwe ambitie wordt toegevoegd - om aan te geven wat niet meer gedaan gaat
worden. Groei van de formatie kan noodzakelijk zijn bij lopende ontwikkelingen en als er
nieuwe taken vanuit het Rijk naar de gemeente woÍden gedelegeerd.
Tegelijkertijd zal moeten worden gezocht naar andere inkomstenbronnen om zodoende
mogelijke nieuwe wensen en ambities toch mogelijk le maken.
De inzet van de coalitie is te komen tot een begroting die structureel in balans is. Er zal stevig
gestuurd worden op het financieel gezond houden van de gemeente zonder de burger da
onevenredig extra mee te
stenveóinden. veóeteÍen en ve

-4
d/

10

Actief grondbeleid kan mogelijk extra opbrengsten genereren, evenals een toename van het
aantal bouwprojecten (leges, OZB). Uiteraard is van hierbij van belang geen onaanvaardbare

risico's

te

lopen. Een afi^reging van alle betrokken belangen, alsmede een gedegen

risicoanalyse worden bij iedere ontwikkeling doorlopen.

9

Succes van de coalitie

De werkwijze in de bijeenkomsten om te komen tot dit akkoord is alle partijen goed bevallen
De coalitie wil deze dan ook voortzetten en bij zware of ingewikkelde dossiers deze in

groepsverband (al dan niet aangevuld met deskundigen van zowel binnen als buiten de
gemeentelijke organisatie) te bespreken om zo tot een goede en gedragen keuze te kunnen
komen. Een coalitie die de burger en ondememer nog meer veóindt met de gemeentelijke
organisatie.
De coalitie bewaakt de balans tussen zorgvuldigheid en het proces
De coalitie streefi een open cultuur na waarbinnen zelfevaluatie en -reflectie structureel

terugkomen in het coalitieoverleg.
De coalitie kiest voor samen werken en samenwerken.

De coalitie sluit dit akkoord graag af met de volgende uitspraak van Johan CruÍff.

lk heb geen geheim van succes. Gewoon je best doen. lets leuk vinden en goede mensen
om je heen vezamelen. Want alleen kun je niks. Met zijn allen kun je alles.

veÍbinden, veóetercn en vemie

{
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Ondertekenen coalitieakkoord
olendam op 1'l mei 2022

Ondertekend te

CDA

am

m

veöinden, veóeteren en vernieuwen
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Bijlage: Wethouders en poÉefeuilleverdeling

lnvulling
VolendamlS0
Wethouder:

1fte

VolendamlE0
Wethouder:

0,7fte

Zeevang Belang
Wethouder:

1fte

CDA
Wethouder:

1fte

BVNL
Wethouder:

1fte

verbinden veöeteíen
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