
Aan de fractievoorzitters van de 
gemeenteraad van Sittard-Geleen  

 
 
Sittard-Geleen, 2 juli 2022 
 
 
Betreft: reactie op brief D66 en GroenLinks/PvdA inzake raadsakkoord 
 
 
 
Beste Fractievoorzitters, 
 
 
In reactie op de brief van D66 en GroenLinks-PvdA, die mede is ondertekend namens de 
VVD, Stadspartij, Lokaal Sittard-Geleen-Born en SPA, willen wij jullie informeren over het 
proces raadsakkoord. 
 
Na het stoppen van de onderhandelingen door GroenLinks/PvdA -en er niet voldoende 
draagvlak was binnen onze fracties om met PVV verder te praten- hebben gob en CDA 
besloten om samen verder te gaan en het uitvoeringsdocument te schrijven. Zoals jullie 
weten hadden we eerst de bedoeling om het uitvoeringsdocument te schrijven met de partij 
die zou aansluiten bij de coalitie. 
 
Het was in eerste instantie de bedoeling om het concept raadsakkoord, zoals dat opgesteld 
is naar aanleiding van de twee raadsconferenties, te behandelen in de raad van 23 juni. Dit 
bleek echter in de tijd niet haalbaar. De inbreng van de fracties moest worden verwerkt in 
een nieuwe tekst en het document diende ook nog opgemaakt te worden. De tijd tussen het 
aanleveren en de raadsbehandeling op 23 juni was in onze ogen (veel) te kort.  
 
Wij wilden voorkomen dat er te weinig tijd zou zijn tussen de aanlevering en de 
raadsbehandeling. Zeker omdat wij geluiden hadden vernomen dat er bij diverse fracties 
bedenkingen waren over hoe het verder moest met het raadsakkoord. Gezien de 
ontwikkelingen van vorige week hebben we het proces deels aangepast. 
 
In de brief van 24 juni hebben wij aangegeven dat het concept raadsakkoord als 
uitgangspunt wordt genomen voor het schrijven van een uitvoeringsdocument. Wij kijken zelf 
terug op twee fijne raadsconferenties, waar we elkaar op inhoud hebben proberen te vinden. 
Daar hoort ook bij dat het raadsakkoord kan worden behandeld in de raad.   
 
We zullen later deze week een reactie sturen naar de Raadsagendacommissie met een 
behandelvoorstel voor het raadsakkoord, het uitvoeringsprogramma en de installatie van een 
nieuw college.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Yvonne Salvino 
Judith Bühler 


