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Betreft: proces raadsakkoord – collegewerkprogramma 

 
 
Inleiding. 
In de raadsvergadering van 13 juni 2022 is het raadsakkoord 2022 – 2026 van de gemeente 
Albrandswaard vastgesteld. Het college werkt het raadsakkoord uit in een collegewerkprogramma 
voor deze periode. 
 
Kernboodschap 
Het college wil u in deze fase graag informeren over het proces  en een tijdsindicatie om te komen 
tot de uitwerking tot een collegewerkprogramma. 
 
Beschrijving 
Het raadsakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Om tot een uitwerking hiervan te komen, is het  
college voortvarend gestart met de uitwerking en willen wij u graag hierover informeren.   
Bij het proces hecht het college groot belang aan een maatschappelijke consultatie en een 
raadsconsultatie om op te halen wat er leeft en dit als input mee te nemen bij het 
collegewerkprogramma. Dit vergt uiteraard een zorgvuldige voorbereiding. Tegelijkertijd moeten we 
ons realiseren dat we voor een zomerreces staan. 
 
In hoofdlijnen zien we in de tweede helft van 2022 de volgende stappen met bijbehorende 
tijdsindicatie. 
 
Concept collegewerkprogramma voorbereiden en opstellen:    juli – augustus 
Maatschappelijke consultatie en consultatie raad:    september - oktober 
Verwerken resultaten consultatie en vaststellen collegewerkprogramma 
door college:         november 
 
Gevolg van deze stappen en bijbehorende planning is dat we de financiële vertaling van het 
collegewerkprogramma nog niet verwerkt kunnen hebben bij de geplande begrotingsbehandeling in 
de raad van 7 november as. Op dat moment zullen we u daarom nog een beleidsarme begroting 
voorstellen waarna we in de raadsvergadering van december 2022 met een voorstel voor een 
begrotingswijziging komen op basis van een doorrekening van het collegeprogramma 2022 – 2026. 
 
 



Door te investeren in de consultatie en participatie geven we inhoud en aan de nieuwe bestuursstijl 
zoals we met elkaar hebben afgesproken in het raadsakkoord. 
 
Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

 


