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Geachte collega-lijsttrekkers, 

 

Hierbij nodig ik alle fracties uit voor een eerste ronde openbare gesprekken in het kader van de 

collegevorming. De gesprekken zijn ingedeeld zoals hieronder beschreven en vinden plaats in de 

Omroepkamer. Wij nodigen u uit als volgt: 

 

- Maandag 26 maart om 14.00 uur:  D66 

- Maandag 26 maart om 15.30 uur: VVD 

- Dinsdag 27 maart om 10.00 uur: GroenLinks 

- Dinsdag 27 maart om 11.30 uur: CDA 

- Woensdag 28 maart om 10.00 uur: SP 

- Woensdag 28 maart om 11.00 uur: PvdA 

- Woensdag 28 maart om 13.00 uur: CU 

- Woensdag 28 maart om 14.00 uur: Leefbaar Hilversum 

 

 

Hart voor Hilversum hanteert de volgende uitgangspunten bij de gesprekken: 

 

1. Namens de fractie van Hart voor Hilversum zijn aanwezig Karin Walters en Henk Blok. 

 

2. De griffie is met één persoon aanwezig. 

 

3. Er wordt door de griffier een verslag gemaakt dat ter goedkeuring aan beide gesprekspartners 

wordt voorgelegd. Daarna wordt het verslag openbaar. De conclusies hieruit worden door Hart 

voor Hilversum betrokken bij de tweede fase van de onderhandelingen. 

 

4. Het is de bedoeling dat partijen met twee afgevaardigden aanwezig zijn. 

 

5. De gesprekken duren maximaal een uur. 

 

6. De gesprekken zijn gericht op het aftasten van mogelijkheden tot het vormen van een coalitie. 

 

7. De gesprekken zijn bedoeld ter oriëntatie van de positie van de partij waarmee het gesprek wordt 

gevoerd. 

 



 

Hart voor Hilversum zal tijdens het gesprek de volgende gespreksonderwerpen en vragen aan de fracties 

aan de orde stellen: 

 

1. Wat is jullie interpretatie van de uitslag (die van je eigen partij en van anderen)? 

 

2. We hebben jullie verkiezingsprogramma gelezen. Welke prioriteiten zien jullie voor de komende 

raadsperiode? 

 

3. In de afgelopen jaren is er gewerkt met sterprogramma’s. Welke sterprogramma’s verdienen het 

om verder te worden uitgevoerd? 

 

4. Welke veranderingen zouden jullie willen zien ten opzichte van het nu uitgezette beleid? 

 

5. Welke besluiten moeten op grond van die veranderingen worden aangepast?  

 

6. Wat zijn jullie speerpunten die in ieder geval in een coalitieakkoord moeten worden opgenomen? 

 

7. Wat verwachten jullie dat de financiële consequenties van die speerpunten op de begroting zijn? 

 

8. Aan welke thema’s zou in de komende raadsperiode minder geld moeten worden besteed? 

 

9. Welke ideeën hebben jullie over de bestuursstijl die een toekomstig college zou moeten hebben? 

Geef hierbij ook jullie visie op burgerparticipatie. Hoe zien jullie concreet de mogelijkheden om 

burgerparticipatie te versterken? 

 

10. Welke coalitie zien jullie als een mogelijke optie, wat heeft jullie voorkeur en wat is voor jullie 

niet werkbaar? Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de aan te geven opties? 

 

Na afloop van de gesprekken komt Hart voor Hilversum met een mededeling over het vervolg.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de fractie van Hart voor Hilversum, 

 

 

Karin Walters 

 

 

 

 

 


