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VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie-SGP zijn eruit
Hoofdlijnenakkoord 2018-2022: Op weg naar een inwonersakkoord.
Deze vier partijen hebben met elkaar een hoofdlijnenakkoord afgesloten. In dit hoofdlijnenakkoord
staan de maatschappelijke opgaven die de partijen zien en per opgave zijn ambities opgenomen.
De bedoeling is dat het hoofdlijnenakkoord met de hele gemeenteraad en de samenleving wordt
uitgewerkt in een inwonersakkoord. Een inwonersakkoord is voor zover bekend nog niet eerder
gesloten in Nederland.
De VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie-SGP bieden de raad het hoofdlijnenakkoord aan met het
verzoek om in gezamenlijkheid een procedure af te spreken om te komen tot een inwonersakkoord. Het
inwonersakkoord dient vooral een antwoord te geven op de ‘hoe-vraag’, ofwel de wijze waarop we in Zeist
invulling geven aan de maatschappelijke opgaven en ambities. Voor de zomer stelt de raad een
procedure vast waarmee we tot een inwonersakkoord zullen komen. Het inwonersakkoord zal vervolgens
in het najaar worden vastgesteld door de raad.
Op donderdag 3 mei om 16.00 uur zullen de coalitiepartijen in de Trouwzaal een persconferentie geven
waarin het akkoord zal worden toegelicht en ondertekend. De hele raad wordt op donderdag 17 mei
uitgenodigd om met de coalitiepartijen in het openbaar van gedachte te wisselen over:
 Wil de raad met de geformuleerde maatschappelijke opgaven gezamenlijk het gesprek aan met
de samenleving om zo te komen tot een inwonersakkoord?
 Hoe moet dit proces om te komen tot een inwonersakkoord eruit zien?
De wethouderkandidaten zijn: Sander Jansen (VVD), Laura Hoogstraten (GroenLinks), Marcel Fluitman
(CDA) en Wouter Catsburg (ChristenUnie-SGP). In de vergadering van 22 mei zal de raad besluiten over
benoeming van de wethouders.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u ons op maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren bereiken via het vijfcijferige
telefoonnummer 14 030 en via persvoorlichting@zeist.nl. Buiten kantooruren zijn wij op dit e-mailadres
bereikbaar.
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