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Geachte leden van de gemeenteraad,
Wij bieden u het coalitieakkoord op hoofdlijnen aan genaamd ‘Groei en bloei voor Vlaardingen’. In dit
akkoord beschrijven wij met welke ambities we de komende jaren aan de slag gaan. Ook sturen wij u de
portefeuilleverdeling van het nieuwe college en een voorstel voor de beoogde wethouders toe.
Bij de totstandkoming van het akkoord hebben wij gebruik gemaakt van de inbreng die wij hebben
ontvangen uit de stad, het ambtelijk overdrachtsdossier en alle verkiezingsprogramma’s; ook van de
partijen die niet aan tafel zaten. Op deze manier hebben wij op een weloverwogen manier keuzes
gemaakt die, in onze ogen, de stad verder gaan helpen. We zijn erg blij dat we daar samen snel uit zijn
gekomen, zodat we voortvarend aan de slag kunnen.
Bij de uitvoering van dit coalitieakkoord op hoofdlijnen wordt de volledige gemeenteraad betrokken.
Daarvoor bieden wij op twee manieren ruimte. Ten eerste is er, door te kiezen voor een akkoord op
hoofdlijnen, ruimte om beleid vorm te geven ter uitwerking van de genoemde hoofdlijnen. Daarnaast is er
financiële ruimte voor voorstellen die niet in dit coalitieakkoord op hoofdlijnen zijn opgenomen. Wij
nodigen de oppositie uit om bij de behandeling van de komende Voorjaarsnota voorstellen te doen om
hier invulling aan te geven. Hierdoor stellen wij de oppositie in staat om met gedegen voorstellen te
komen. De coalitiepartijen zullen geen voorstellen doen bij de komende behandeling van de
Voorjaarsnota.
We gaan met u in gesprek over dit akkoord op verschillende momenten. Daar willen we binnenkort mee
beginnen tijdens een raadsvergadering. Deze vergadering is wat ons betreft de start van een reeks
avonden waarin we het nieuwe college vragen om met u en de stad, waar mogelijk, de ambities uit dit
akkoord verder uit te werken in uitvoeringsprogramma’s.
Ook willen we de komende periode met u in gesprek over de onderlinge samenwerking. We willen
afspraken maken over de werkwijze van de gemeenteraad, hoe om te gaan met financiële mee- en
tegenvallers, het samenspel tussen raad, college, ambtelijke organisatie en de stad en procesafspraken
maken over initiatiefvoorstellen.
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De titel van het akkoord geeft aan waar we in geloven, namelijk dat de lente letterlijk en figuurlijk is
aangebroken in Vlaardingen. We kijken ernaar uit om daadkrachtig aan de slag te gaan. Dat doen we vol
vertrouwen. We hebben vertrouwen in het akkoord dat nu voorligt, vertrouwen in een constructieve
samenwerking met de gehele raad en vertrouwen in onze stad.
Hoogachtend,
Namens de onderhandelende partijen
Ruben van de Zande
VVD

Neill Voorburg
GroenLinks

Rianne Molenaar
VV2000/Leefbaar Vlaardingen

Roel Veugelers
CDA

Tom Vleeschhouwer
D66

Wouter de Reus
ChristenUnie/SGP
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