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Initiatiefvoorstel Raadsvergadering 23 mei 2018 
 
Coalitieakkoord 
 
 Goirle: Duurzaam en dienstbaar 
 
Inleiding 
Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. is de raad van samenstelling 
veranderd. Ten opzichte van de vorige raadsverkiezingen is het aantal partijen in de raad van 7 naar 8 
gestegen. Dat zou normaal gesproken gevolgen kunnen hebben voor de bestuurbaarheid van Goirle 
maar het politieke klimaat is dusdanig dat samenwerken en het zoeken van overeenstemming 
centraal staat. 
 
Coalitie met vier partijen 
LRG, CDA, VVD en Pro Actief Goirle zijn met die uitslag in de hand met elkaar het gesprek aangegaan 
met de intentie te komen tot een krachtig akkoord dat een solide basis vormt voor de komende vier 
bestuurlijke jaren. De vier partijen zijn van mening dat dit is gelukt. De afgelopen jaren en tijdens de 
verkiezingscampagnes is duidelijk geworden dat de ideologische spreiding tussen partijen tamelijk 
dun is. De samenwerkende partijen zien dat niet als bedreiging. Politiek strekt niet tot het in stand 
houden van meningsverschillen, wel tot het overbruggen ervan. We zijn ervan overtuigd dat op die 
manier de beste, meest gedragen besluiten tot stand komen. Een hoofdlijnenprogramma met 
gedeelde ambities past bij zo’n coöperatieve houding, een opsomming van maatregelen juist niet. 
We hebben dan ook voor het eerste gekozen. 
 
Duurzaam en dienstbaar 
Het coalitieakkoord is een hoofdlijnenprogramma voornamelijk gebaseerd op gedeelde ambities. 
Twee thema’s nemen een dusdanig centrale plaats in dat deze op alle onderwerpen in het 
coalitieakkoord invloed zullen hebben, en wel duurzaam en dienstbaar. Deze twee begrippen zullen 
de komende vier jaar telkens de toetssteen zijn. 
 
Gemeentebestuur anno 2018 
De komst van een nieuwe burgemeester in 2016, Mark van Stappershoef, heeft een traject in gang 
gezet om de lokale democratie te versterken: de Goolse democratie.  Dit vanuit de ambitie burgers 
en ondernemers meer bij de lokale democratie te betrekken, maar ook om als gemeente meer 
dienstbaar te zijn. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat bij het opstellen van het coalitieakkoord 
hier duidelijk rekening mee is gehouden. Vandaar de term “dienstbaar” in de titel van het 
bestuursakkoord. De term “duurzaam” gaat verder dan energie, grondstoffen en biodiversiteit. In het 
spoor van de drie P’s (people, planet & profit) willen we duurzaamheid vertalen naar sociaal domein, 
ruimte en economie. 
 
College en burgemeester 
In tegenstelling tot vorige jaren zou er wat ons betreft afgezien mogen worden van het vertalen door 
het college van het coalitieakkoord in een collegeprogramma. De beslissing om dat al of niet te doen 
is natuurlijk aan het college Uiteraard speelt de burgemeester een rol in het vaststellen van het 
coalitieakkoord. Conform artikel 35 lid 2 van de Gemeentewet is de burgemeester geïnformeerd over 



de in het coalitieakkoord opgenomen ambities en is hij in de gelegenheid gesteld daarover zijn 
opvattingen kenbaar te maken. 
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Goirle, 23 mei 2018 
 
 
 
De raad van de gemeente Goirle, 
 
- Gezien het initiatiefvoorstel  
 
 

Besluit: 
 
 

- het coalitieakkoord “Goirle: Duurzaam en dienstbaar” vast te stellen 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 mei 2018 
 
 

De voorzitter, 
 
 

 
 
De griffier, 

 


