
Aan de fractievoorzitters van de 
gemeenteraad van Sittard-Geleen 

 

Sittard-Geleen, 3 juni 2022 

 

Beste Fractievoorzitters, 

 
We blikken als gob en CDA terug op een waardevolle raadsconferentie. Daarvoor willen wij 
iedereen bedanken. Alle partijen hebben deelgenomen aan de bijeenkomst. Er is volop 
meegedacht en er is in dialoog raadsbreed inbreng geleverd op de opgaven waar wij samen  
voor staan. 

Tijdens de raadsconferentie hebben gob en CDA toegezegd u te informeren over het 
vervolgproces. Dat doen wij in deze brief.  

Raadsakkoord 
Necker van Naem is, met de inbreng die u heeft geleverd, aan de slag om te komen tot een 
conceptversie van het raadsakkoord. Wij verwachten u de conceptversie van dit akkoord op 
vrijdag 10 juni 2022 toe te zenden.  

Op dinsdag 14 juni 2022 vindt van 19.00 tot 22.00 uur de ‘afschrijfsessie’ plaats. De locatie 
laten we u nog weten. Necker van Naem zal deze sessie begeleiden. De sessie heeft als 
doel te komen tot een definitieve tekst voor een raadsakkoord. We nodigen u daarom uit bij 
deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Het streven is om in de raad van 23 juni een 
raadsakkoord ter besluitvorming voor te leggen.  

Samenstelling coalitie 
Tegelijk met het proces om te komen tot een raadsakkoord, zullen gesprekken plaatsvinden 
om tot een verbreding van de coalitie te komen. Op dinsdag 7 juni en woensdag 8 juni 2022 
zal door gob en CDA worden gesproken met partijen die twee of meer zetels in de raad 
hebben. Deze partijen ontvangen daar een aparte uitnodiging voor.  

Partijen die uiteindelijk de coalitie gaan vormen, zullen verdiepende afspraken maken die 
worden vastgelegd in een concept uitvoeringsplan. 

Na het opstellen van het concept uitvoeringsplan wordt de mogelijkheid geboden aan 
partijen, met één zetel in de raad, om in gesprek te gaan met gob en CDA. Dit met als 
bedoeling te onderzoeken of ook deze partijen aansluiting kunnen vinden bij de toekomstige 
coalitie.  

De installatie van het nieuwe college en besluitvorming over het uitvoeringsplan kunnen dan 
eind juni/begin juli plaatsvinden. 

Zoals in eerdere brieven ook al is aangegeven, is het aan ons allen om het vertrouwen in de 
overheid te herstellen. Daar willen we graag samen verantwoording voor nemen.  

Indien er nog vragen zijn naar aanleiding van dit proces, neem dan gerust contact met ons 
op.  

Zorgvuldig, verbindend doorpakken! 

Met vriendelijke groet, 

 
Namens gob, Yvonne Salvino, Leon Geilen en Pieter Meekels 
Namens CDA, Judith Bühler, Patrick Brouwers en Remco Groenendal 


