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Inleiding 

We staan de komende jaren voor grote uitdagingen: eerlijke verdeling van onze 

welvaart, omschakeling naar een duurzame economie, de gevolgen van de 

vergrijzing van onze samenleving opvangen en zorgen dat de overheid weer 

een betrouwbare overheid wordt die burgers beschermt en misstanden 

aanpakt. 

Het gaat om grote vragen die vragen om veranderingen op wereldschaal, in 

Europa, ons land, maar ook in Wormerland. Ook onze inwoners en onze 

gemeente worden geconfronteerd met de gevolgen van de grote 

veranderingen en onverstandige keuzes in het verleden. In onze gemeente 

kunnen we bijdragen aan de ambitieuze doelen die we moeten bereiken voor 

een duurzame en eerlijke samenleving. Daarbij zien wij GroenLinks als een 

natuurlijke bondgenoot. Voor een sociaal en duurzaam Wormerland 
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1. Eerlijk verduurzamen 

Een schone, duurzame en eerlijke koers is nodig. In de komende jaren zetten 

we in onze gemeente alles op alles om de nu al merkbare gevolgen van 

klimaatverandering, zoals extreme hitte, heftige regenbuien en langdurige 

droogte zo goed als mogelijk op te vangen. Een wereld met minder CO2-

uitstoot en een betere luchtkwaliteit, met geïsoleerde huizen, betaalbare 

energielasten en meer duurzame werkgelegenheid is naast een absolute 

noodzaak, vooral een prachtig en wenkend perspectief. Het isoleren van 

oudere woningen, het bouwen van duurzame energie opwekkers en het 

aanleggen van een warmtenet: goedkoop is het allemaal niet en als de 

investering zich al terugbetaalt, is dat vaak pas na vele jaren. Duurzaamheid 

puur benaderen vanuit een kosten-batenanalyse is dus onverstandig. We willen 

koste wat kost voorkomen, dat de energietransitie de ongelijkheid en 

tweedeling vergroot. Nu zien we dat huishoudens met hoge inkomens hun huis 

met subsidies kunnen verduurzamen, terwijl gezinnen met lage inkomens in 

hun tochtige woning met hoge energielasten achterblijven. Dat is oneerlijk en 

funest voor het draagvlak. Duurzaamheid en klimaat mogen nooit leiden tot 

een tweedeling tussen klimaatwinnaars en -verliezers. We willen dat iedereen 

mee kan doen en iedereen mee profiteert. Daarom maken we afspraken met 

woningcorporaties om hun sociale huurwoningen zo snel mogelijk 

energieneutraal te maken en helpen we mensen die het verduurzamen van hun 

woning niet zelf kunnen betalen. We geloven daarbij in de kracht van het 

collectief en van de buurt. Daarom werken we wijk(dorps) gericht, maken wij 

keuzes voor de beste warmteoplossing en houden rekening met de ruimtelijke 

impact hiervan. Met energiecoaches, energieambassadeurs en 

energiecoöperaties werken we aan bewustwording en zeggenschap we maken 

het opwekken en distribueren van onze energie weer tot wat het hoort te zijn: 

een energiesysteem van ons allemaal. Onze energietransitie zal eerlijk zijn. 

 

Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van 

duurzaamheid. Onze ambities zijn hoog. De PvdA wil bereiken dat Nederland in 

2050 een 100 procent duurzame economie is. Lokaal milieubeleid is essentieel 

om deze hoge ambitie te realiseren en om onze omgeving schoon en gezond te 

houden. Hierbij is het noodzaak dat iedereen binnen de gemeente zich 
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hiervoor inzet. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven 

en inwoners op verschillende manieren om hun steentje bij te  dragen aan een 

duurzame gemeente.  

Door het aanleggen van oplaadpunten stimuleren we het gebruik van 

elektrische auto’s en scooters. De gemeentelijke organisatie geeft het goede 

voorbeeld door bij het vervangen van vervuilende motorvoertuigen over te 

stappen op (deels)elektrisch aangedreven voertuigen.  

In de prestatieafspraken met de woningcorporaties wordt ingezet op 

energiebesparende maatregelen voor bestaande woningen. Dit is goed voor 

het milieu en voor de energierekening van gezinnen die deze woningen huren. 

Het nog resterende deel van de Nuon-reserve kan daarvoor worden ingezet.. 

Het gebruik van energiebesparende maatregelen willen wij bevorderen. Bij 

aanbestedingen en bestemmingsplannen wordt dit als eis opgenomen. Tevens 

stimuleren wij bij nieuwbouw ‘groene daken’ en waar mogelijk, maximaal 

gebruik van zonnepanelen. De keus van Nederland om afscheid nemen van 

aardgas resulteert in een intensiever gebruik van het elektriciteitsnet. We 

houden hier als gemeente rekening mee en zoeken nauwe samenwerking  met  

netbeheerder Liander. We willen immers dat de voorzieningen op een zo’n 

goed mogelijke wijze worden ingepast in onze woon- en werkomgeving. Door 

goed en tijdig overleg voorkomen we extra kosten die of via de 

gemeentebelasting of via de energienota op het bordje van de burgers komen 

te liggen. 

 

Met publiekscampagnes wijzen we inwoners en bedrijven er op dat zonne-

energie en woningisolatie bijdragen aan een schoner milieu door het gebruik 

van fossiele energiebronnen te verminderen. Wij stimuleren de initiatieven om 

Wormerland te verduurzamen .  

 

Duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente 

stimuleren we. Zo wil de PvdA dat de gemeente in haar eigen gebouwen en 

straatverlichting gebruik maakt van energiebesparende technologieën. 

De PvdA zal een actieve rol nemen in de RES 2.0 en bewaken dat de kosten die 

de energietransitie met zich mee brengt efficiënt worden gemaakt en dat 

maatschappelijk geld weloverwogen wordt besteed. 
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Onze doelen voor de komende vier jaar 
 
Terugdringen van CO2-uitstoot uit laagveen door vernatting van het gebied.  
 
Actief de biodiversiteit in de kernen en buitengebied bevorderen. 
 
Duurzaam digitaal netwerk opzetten om ideeën en initiatieven samen te 
brengen.  
 
Stappen zetten richting energie neutrale gemeente, ondermeer door 
plaatsen van zonnepanelen, gebruik van biomassa (géén houtstook), 
woningisolatie en stimuleren van het gebruik van LED verlichting. 
 
Starten met een aanpak per woonwijk waarbij woningcorporaties en 
particulieren samen zoeken naar oplossingen die elkaar versterken en 
bijdragen aan besparing van kosten. 
 
Bedrijven stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen treffen. 
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2. Armoede voorkomen en aanpakken 

Nederland is een rijk land, maar de verschillen tussen arm en rijk worden wel 

steeds groter. Voor de PvdA is dat onaanvaardbaar: Schulden en armoede 

staan volwaardig meedoen in de samenleving in de weg. Kinderen, die 

opgroeien in armoede, staan meteen op achterstand. Armoede tast je gevoel 

van vrijheid en bestaanszekerheid aan, terwijl juist die verworvenheden het 

fundament van onze samenleving zijn, waarin iedereen een gelijke kans heeft. 

Met een onzeker inkomen, snel stijgende huren en duurdere boodschappen 

liggen betalingsproblemen en schulden op de loer. Er hoeft maar iets te 

gebeuren of mensen vallen over het randje en komen in de greep van een 

systeem, dat niet jouw belang, maar dat van de schuldeiser vooropstelt. 

Daarom willen we schulden oplossen voor ze gaan leiden tot veel sociale 

ellende en onnodig hoge kosten. 

Goede schuldhulpverlening en een ruimhartig minima- en armoedebeleid 

moeten ervoor zorgen, dat mensen weer mee gaan doen. Vroegsignalering en 

preventie zijn daarbij belangrijk. Daar ligt de sleutelrol voor de gemeente. Onze 

dienstverlening houdt hier rekening mee. 

 

We willen dat ons gemeente er rekening mee houdt dat leven in armoede en 

met schulden mensen kwetsbaar en onzeker maakt. We gebruiken begrijpelijke 

taal en benaderen mensen met (het risico op) schulden op tijd en actief.  

 

Veel mensen met weinig inkomen mijden zorg. Niet omdat ze geen zorg nodig 

hebben, maar uit angst voor de kosten. Denk hierbij aan het eigen risico en de 

kosten voor de tandarts. Naast dat mensen de zorg moeten krijgen die nodig is, 

levert zorgmijding op termijn juist extra kosten op. Daarom is een 

gemeentepolis belangrijk. Om ervoor te zorgen dat iedereen in onze gemeente 

goed verzekerd hebben we een ruime gemeentepolis voor alle mensen met 

een inkomen tot 120%  van het sociaal minimum. 

 

Een laag inkomen mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan de 

samenleving.  Met behulp van deze inwonerspas kunnen deze inwoners met 
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een inkomen tot 120% van het sociaal minimum laagdrempelig aanspraak 

maken op voorzieningen.  

Denk hierbij aan lidmaatschap sportverenigingen, deelname zwemlessen of 

sociale programma’s voor senioren. 

 

Het is onacceptabel, dat één op de negen kinderen in Nederland in armoede 

leeft en opgroeit. Kinderen die opgroeien in armoede hebben van meet af aan 

een slechtere start in het leven. Voor de PvdA is dat onaanvaardbaar en vinden 

we dat ieder kind mee moet kunnen doen en dat ieder kind een eerlijke kans 

verdient. Sinds 2017 zijn er daarom ook de Klijnsmagelden die specifiek 

bedoeld zijn voor activiteiten voor kinderen die in armoede opgroeien. Ook zij 

doen in Wormerland mee!  

Voor kinderen die in armoede opgroeien maken we het zo mogelijk lid te 

worden van de sportvereniging en deel te nemen aan culturele activiteiten. Het 

behalen van het zwemdiploma en een abonnement voor ons zwembad is ook 

voor deze kinderen tot 16 jaar mogelijk. 

 

 

  

Onze doelen voor de komende vier jaar 
 
Voorkomen van het ontstaan van schulden en vroegtijdige aanpak als dit wel 
gebeurt. 
 
Deelname aan een goede zorgpolis mogelijk maken voor inwoners met een 
laag inkomen. 
 
Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen meedoen aan sport, 
recreatie en cultuur in onze gemeente. 
Invoeren van de inwonerpas. 
 
Instellen van een cliëntenraad voor het sociaal domein. 
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3. De kans op een woning vergroten. 

In grote delen van ons land is sprake van een ongekend ernstige wooncrisis. 

Voor starters is het nagenoeg onmogelijk om een fatsoenlijke en betaalbare 

woning te vinden. De wachtlijsten voor  sociale huurwoningen lopen op, 

middelhoge huur en betaalbare koop is slechts mondjesmaat voorradig.  

Onze idealen van een dak boven je hoofd, genoeg ruimte om in te leven en 

betaalbare woonlasten zijn daardoor voor lang niet iedereen in Wormerland 

haalbaar.  

De woningcorporaties Parteon en WormerWonen vervullen in onze gemeente 

een belangrijke rol in de bouw en het beheer van sociale huurwoningen. Ook in 

de komende jaren willen wij met deze corporaties doorgaan op de ingeslagen 

weg om te zorgen voor een betaalbaar, passend en duurzaam aanbod van 

huurwoningen. 

We gaan de komende jaren mogelijke bouwlocaties die nog niet worden benut 

in kaart brengen. Daarbij gaan we ook nadrukkelijker onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn om leegstaande (agrarische) bedrijfs- en winkelpanden 

geschikt te maken voor wonen. Daarbij onderzoeken we de planologische 

mogelijkheden en omdat ruimte schaars is pakken we leegstand aan door de 

bestaande leegstandsverordening van toepassing te verklaren voor zowel 

bedrijfspanden en woningen in de gehele gemeente Wormerland.  

Woningsplitsen van vrijkomend vastgoed zoals grote leegstaande boerderijen 

en bedrijfspanden en   kan een uitkomst voor het huisvesten van jongeren, 

meerdere generaties gezinnen of woongroepen bieden. Daarnaast wordt 

bekeken of in de toekomst leegkomende bedrijfsterreinen geschikt gemaakt 

kunnen worden voor woningbouw. 

Wij willen onderzoeken of onze gemeente alle  mogelijkheden benut die 

beschikbaar zijn om de voorrang voor jongeren en starters met een lokale 

binding te benutten. We regelen vervolgens via onze huisvestingsverordening 

welk deel van de vrijkomende huurwoningen met voorrang wordt toegewezen. 
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Onze doelen voor de komende vier jaar 
 
In kaart brengen van bouwlocaties die nog niet zijn benut. 
 
Aanpak van leegstand en onderzoek naar de mogelijkheden om leegstaande 
(agrarische) bedrijfspanden geschikt te maken voor woningen. 
 
De Wormerlandse leegstandsverordening verruimen en van toepassing 
verklaren voor alle leegstaande bedrijven en woningen. 
 
Tijdelijke jongerenwoningen bouwen voor Wormerlandse starters. 
 
Handhaven van de eis 30% sociale huur/koop bij nieuwbouw. 
 
Onderzoeken van voorrang voor jongeren en starters met lokale binding en 
deze mogelijkheden gebruiken. 
 
Tegengaan dat beleggers woningen opkopen, bijvoorbeeld  door 
zelfbewoning verplicht te stellen. 
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4. Zorgen voor elkaar 

De gemeente is verantwoordelijk voor de Wmo- en de jeugdzorg. Deze taken 

zijn in 2015 naar de gemeente gegaan, maar helaas is dat niet met voldoende 

budget gebeurd.1 Hoe we daar lokaal mee omgaan, is dus niet alleen een 

politieke keuze maar wordt ook bepaald door wetgeving die uitgevoerd moet 

worden. Zonder de beschikbaarheid van voldoende middelen vanuit het Rijk 

willen we de financiële risico’s scherp in beeld houden. 

Wij vinden het belangrijk dat inwoners die zorg, hulp en ondersteuning nodig 

hebben daarvoor bij de gemeente terecht kunnen. Het is belangrijk dat vragen 

snel en professioneel worden opgepakt. De inzet van mantelzorg is daarbij 

belangrijk maar mag niet leiden tot het overvragen van mantelzorgers of 

onvoldoende hulp en ondersteuning. 

Professionele hulp en ondersteuning zijn geen producten op een markt maar 

essentiële diensten die moeten worden geboden met oog voor kwaliteit, 

continuïteit en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Met aanbieders 

die dit kunnen garanderen beogen we een duurzaam en goed aanbod mogelijk 

te maken. 

Omdat wij het belangrijk vinden dat inwoners eigen regie kunnen voeren over 

hun leven en daarmee ook over hun zorg zal de keuzevrijheid voor het 

persoonsgebonden budget (pgb) of naturazorg blijven bestaan. We zorgen 

ervoor dat inwoners die met een pgb gaan werken goed toegerust worden, 

zodat zij hun taken als budgethouder goed kunnen uitvoeren. We zorgen voor 

toereikende tarieven, zodat een budgethouder in staat is kwalitatief goede zorg 

en ondersteuning in te kunnen kopen. Door integraal 

(onderwijs/werk/vervoer/zorg en/of ondersteuning) te kijken naar de 

hulpvragen bereik je het beste resultaat.’ 

Tenslotte willen we scherp oog houden en anticiperen op de gevolgen van 

sterk toenemende vergrijzing en Corona. Denk hierbij aan  acute 

gezondheidszorg, de toenemende eenzaamheid, verwarde personen en impact  

van dementie. 

 
1 Bij de decentralisatie van de Wmo, jeugdzorg en Participatiewet zijn taken gedecentraliseerd met fikse 
kortingen. Deze budgetten zijn in de jaren erna toen het financieel weer beter ging met Nederland niet 
gerepareerd. Hierdoor zijn de financiële risico’s van het Rijk naar de gemeenten overgeheveld. Gemeenten zijn 
slecht in staat deze te dragen. 
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Onze doelen voor de komende vier jaar 
 
De gemeente is een betrouwbare partner voor inwoners die zijn aangewezen 
op hulp, zorg en ondersteuning. 
 
Een kwalitatief goed en meer duurzaam aanbod met partners die laten zien 
de maatschappelijke opdracht voorop te stellen. 
 
Een plan van aanpak voor de nieuwe uitdagingen in de zorg door Corona en 
de sterke toename van de vergrijzing. 
 
Zorgen voor voldoende sociale ontmoetingsplaatsen om sociale contacten te 
bevorderen. 
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5. Voorzieningen op peil houden 

We beschikken in Wormerland over mooie voorzieningen voor sport, cultuur 

en ontmoeting. Door veranderingen in de samenleving en de samenstelling van 

ons bevolking zien we wel dat de vraag verandert. We willen mee bewegen 

met deze verandering zonder de basis van de voorzieningen aan te tasten. Het 

zwembad, theater en bibliotheek zijn parels om te koesteren. Het is goed 

regelmatig te onderzoeken hoe deze voorzieningen aansluiten op de 

veranderingen in de behoeften van onze inwoners en maatschappelijke vragen 

zoals toename van eenzaamheid, afnemende taalvaardigheid en culturele 

diversiteit. 

Onze sportvoorzieningen merken de gevolgen van vergrijzing en veranderde 

belangstelling bij sportbeoefening. Het is goed om samen met de aanbieders 

van voorzieningen de vinger aan de pols te houden en te zorgen dat vraag en 

aanbod blijven aansluiten. 

De sporthal in Wormer is meer dan drieënvijftig jaar oud en dient te worden 

vervangen. Daarbij kunnen de twee hallen teruggebracht worden naar één hal 

in een wat kleinere omvang. 

Verdere verduurzaming van zwembad Het Zwet draagt bij aan de 

duurzaamheidstaakstelling en de toekomstbestendigheid van deze fraaie 

voorziening in onze gemeente.  

De PvdA begrijpt het verzoek van de tennisverenigingen om gelet om de 

terugloop van het ledenaantal te komen tot één nieuw tenniscomplex. De PvdA 

ondersteunt het haalbaarheidsonderzoek m.b.t. deze voorzieningen waarbij 

woningbouw op de vrijkomende locaties de basis vormt voor de noodzakelijke 

investeringen. 

 

Onze doelen voor de komende vier jaar 
 

Twee nieuwe accommodaties realiseren. De eerste voor de 
tennisverenigingen in Wormer en als tweede een nieuwe duurzame sporthal.  
 

Een onderzoek laten uitvoeren voor verdere verduurzamen van zwembad 
Het Zwet.  
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6. Leefomgeving veilig houden en onderhouden 

Alleen in een veilige buurt kan je jezelf ontplooien en een fijn leven leiden. 

Daarom gaan we de komende periode meer aandacht vragen voor het 

bestrijden van ondermijnende criminaliteit. De risico’s van verspreiding van 

drugs-gerelateerde criminaliteit zijn ook in onze gemeente aanwezig. Het 

negatieve effect op de samenleving en de risico’s voor de omgeving zijn groot. 

Daarom willen we meer adequaat toezicht op omgevingen en situaties waar 

sprake is van verhoogd risico. 

Het is prettiger wonen in omgeving die goed onderhouden is. Door verandering 

in het gebruik van deze omgeving en de gevolgen van klimaatverandering is het 

noodzakelijk bij de uitvoering van onze beheerplannen voor groen, openbare 

verlichting, riolering en wegen telkens te toetsen of ze nog aansluiten bij de 

huidige en toekomstige ontwikkeling. 

Daarbij vinden wij het belangrijk dat lopen, fietsen en gebruik van een rollator 

of rolstoel in de openbare ruimte goed en veilig mogelijk is. 

 

Onze doelen voor de komende vier jaar 
 
Gericht toezicht op omgevingen en situaties waarin criminaliteit zich kan 
ontwikkelen. 
 
Herijken van alle beheerplannen op actuele en toekomstige ontwikkelingen 
en het plannen en monitoren van de uitvoering daarvan. 
 
Onderzoek naar het realiseren kindveilige fietsroutes die het centrum van 
Wormer doorkruisen. 
Vanaf de toegangsweg van de nieuwe woonwijk “Poort van Wormer” tot aan 
de Clausbrug een voetpad aanleggen naast het fietspad. 
 
De verkeersveiligheid van kwetsbare oversteek- en kruispunten in de 
fietsstraat langs de Rigastraat wordt geëvalueerd. 
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7. Inwoners betrekken bij besluitvorming 

Voor een gezonde democratie is het essentieel dat iedere stem telt en dat 

iedereen zich gehoord voelt. Dat iedereen, die wil, kan deelnemen, en de 

belangen van al onze inwoners worden behartigd en verdedigd. In de raad, 

maar ook daarbuiten.  

Burgerparticipatie is belangrijk. Inwoners weten vaak zelf het beste wat er in 

hun eigen omgeving speelt en kunnen meedenken over oplossingen die 

mogelijk zijn. De gemeente is daarom toegankelijk en benaderbaar voor al onze 

inwoners. We luisteren naar ervaringsdeskundigen en nemen hun 

aanbevelingen mee bij het verbeteren van de uitvoer van onze gemeentelijke 

taken. Daarbij is voor ons het algemeen belang altijd leidend. We zorgen ervoor 

dat alle inwoners, niet alleen die met de grootste mond, worden gehoord en 

zijn ons ervan bewust dat niet iedere groep zich even actief in 

inwonersinitiatieven roert. 

 

Onze doelen voor de komende vier jaar 
 
Iedereen moet betrokken kunnen zijn bij wat er in zijn of haar omgeving 
gebeurt.  
 
Inwoners kunnen een afspraak maken om op het gemeentehuis duidelijkheid 
te krijgen over de wijze waarop zij met burgerparticpatie initiatieven kunnen 
starten, of inspraak vorm kunnen geven. 
 
In elk raadsvoorstel wordt duidelijk aangegeven op welke manier inspraak en 
betrokkenheid zijn georganiseerd en hoe ervoor gezorgd wordt dat iedereen 
de gelegenheid heeft om mee te praten.  
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8. Keuzes maken voor het bestuur in de toekomst 

Vanuit ons hart spreken wij ons uit voor een zelfstandig Wormerland en een 

benaderbaar bestuur. Echter de zelfstandigheid staat wel onder druk. Door de 

overdracht van taken vanuit het rijk naar gemeenten worden steeds hogere 

eisen gesteld aan de ambtelijke en bestuurlijke kracht. Dit is de reden geweest 

om over te gaan tot ambtelijke samenwerking binnen Over-gemeenten. In de 

praktijk blijkt een constructie waarin een ambtelijke organisatie meerdere 

besturen moet bedienen een moeizame. Er zijn meerdere bestuurlijke kapiteins 

op het schip, gemeenten hebben vanuit hun bestuurlijke autonomie 

uiteenlopende behoeften, terwijl de beoogde kwaliteit en betaalbaarheid 

alleen kan worden bereikt als de organisatie haar werk redelijk eenduidig kan 

organiseren. De omvang van de financiële bijdrage van de afzonderlijke 

gemeenten dient in balans te zijn met de geleverde prestaties. Dit betekent dat 

er per definitie spanning zit in deze constructie: eenvormigheid versus 

autonomie.  

Voor het welslagen van de samenwerking binnen Over-gemeenten kunnen we 

ons niet permitteren dat bestuurlijke verschillen van inzicht en ongelimiteerde 

eigen wensen het functioneren van het ondersteunend apparaat belemmert. 

Een succesvolle ambtelijke samenwerking vraagt omzien naar elkaars belangen 

en compromisbereidheid bij verschil van inzicht. In samenwerking met de 

gemeenteraad van Oostzaan streven we vanuit een welbegrepen eigenbelang 

naar meer eendracht in het bestuur van de gezamenlijke ambtelijke 

organisatie. 

De gemeenteraad heeft in het afgelopen jaar uitvoerig onderzoek gedaan naar 

de kansen en bedreigingen van de bestuurlijke toekomst van Wormerland. Op 

basis van de uitkomsten van dit onderzoek bepalen we hoe de dienstverlening 

kan worden geschraagd door meer verregaande samenwerking en 

taakverdeling met buurgemeenten in de regio. Daarbij moet worden bepaald 

welke componenten blijvend succesvol kunnen worden geleverd vanuit Over-

gemeenten, welke componenten we in samenwerking met andere gemeenten 

kunnen leveren, en welke onderdelen we mogelijk beter kunnen inkopen bij 

andere gemeenten. We nemen de komende vier jaar de tijd om dit te 

onderzoeken en in te richten.  
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In de afgelopen bestuursperiodes is door het toetreden van nieuwe partijen 

het aantal raadsfracties toegenomen wat coalitievorming bemoeilijkt. 

Daarnaast is in verschillende gemeenten toegewerkt naar een andere wijze van 

collegevorming, namelijk door het sluiten van zogenaamde raadsakkoorden.  

Hoewel in de voorbije bestuursperiodes met succes coalitieakkoorden zijn 

gesloten, waarmee krachtdadige colleges hebben gefunctioneerd, zien wij het 

sluiten van een raadsakkoord als een volwaardig alternatief voor een 

coalitieakkoord. 

Tenslotte gebeurt het dat bestuurlijke voornemens leiden tot veel onderzoek 

en dat deze voornemens uiteindelijk toch niet tot uitvoering komen om dat 

nieuwe interessante bestuurlijke voornemens prioriteit krijgen boven de 

oorspronkelijke voornemens. Deze plannen en onderzoeksuitkomsten 

verdwijnen in een bureaulade en niet zelden in de vergetelheid.  

Zeker gezien het grote gemeentelijke takenpakket en de beperkte ambtelijke 

slagkracht moeten we voorzichtig zijn met nieuwe voornemens. Minder 

beloven, en meer doen zou in deze als leidend beginsel moeten gelden.  

 

Onze doelen voor de komende vier jaar 
 
Samen met Oostzaan onderzoeken hoe de samenwerking in, en het bestuur 
van, Over-gemeenten kan worden verbeterd. 
 
Inrichten van duurzame ambtelijke ondersteuning waarmee Wormerland zich 
als zelfstandige gemeente kan handhaven. 
 
Minder beloven en meer doen als leidend bestuurlijk beginsel.  
 

 


