
  

 

         

   

PERSBERICHT 

Heusden heeft een nieuwe coalitie 

Gemeentebelangen, DMP Heusden, Heusden Één, VVD  en PvdA hebben een 
akkoord bereikt over het vormen van een coalitie voor de komende 
raadsperiode. De partijen hebben de afgelopen weken onderhandeld en 
overeenstemming bereikt over een coalitieprogramma genaamd “Sociaal. 
Groen. Sterk. Heusden.” 

De verkiezingsuitslag heeft laten zien dat de inwoners van de gemeente Heusden 
vertrouwen hebben in de koers zoals die in de afgelopen vier jaren is uitgezet. 
Deze koers wordt dan ook in grote lijnen voortgezet, maar wel met nieuwe 
accenten als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en als gevolg van de verbreding 
van de coalitie.  

De nieuwe coalitie gaat voor een duurzame toekomst in een financieel gezonde, 
zelfstandige gemeente, waar het prachtig wonen, werken en recreëren is. Met het 
oog op de opgaven waarmee de gemeente Heusden de komende jaren aan de slag 
moet, is er gestreefd naar een brede coalitie. Met name de overdracht van 
zorgtaken van het Rijk naar de gemeente en de gevolgen van de langlopende, 
economische crisis vormen een grote uitdaging. Daarvoor is bestuurlijke 
stabiliteit en extra bestuurskracht nodig. Een van de resultaten van dit akkoord 
is dan ook dat er vijf wethouders worden benoemd, van iedere coalitiepartij één. 
De wethouders krijgen allen een aanstelling van 0,9 FTE.  

Wethouders 
De wethouders die de coalitiepartijen voor benoeming hebben voorgedragen zijn 
Wim van Engeland (Gemeentebelangen), Kees van Bokhoven (DMP Heusden), 
Mart van der Poel (Heusden Één), Hanne van Aart (VVD) en Margo Mulder 
(PvdA). 

Op vrijdag 16 mei wordt het akkoord aan de raad toegezonden. Een week later - 
donderdag 22 mei – wordt verantwoording aan de raad afgelegd over het 
onderhandelingsproces en worden de wethouders in een extra raadsvergadering 
benoemd. Tijdens een informatieve raadsbijeenkomst op dinsdag 27 mei krijgen 
alle fracties de gelegenheid om informatieve vragen te stellen en/of suggesties te 
doen over het coalitieakkoord. De vaststelling van het coalitieprogramma staat 
geagendeerd voor de reguliere raadsvergadering van dinsdag 3 juni. 
 

 


