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Na de verkiezingen 

● Dank jullie wel kiezers voor het stemmen op de VVD! We hebben onze zetels behouden en 
gaan de komende 4 jaar vol vertrouwen de VVD vertegenwoordigen in onze raad. 

● Op 27 maart was de zogenaamde afscheidsraadsvergadering waarin afscheid werd 
genomen van onze VVD raadsleden Heidi Broertjes en Alexander van der Velde. Dank 
jullie wel Heidi en Alexander, voor jullie inzet de afgelopen jaren! Heidi gaat haar geluk 
beproeven in Duitsland, heel veel geluk en succes daar. Alexander hopen we nog af en toe 
te treffen bij politieke of ledenzaken. 

● Dan is op 29 maart de nieuwe raad benoemd, waarbij Wim van der Es en Angela 
Huckriede opnieuw zijn benoemd en wij een oude bekende mochten verwelkomen, 
namelijk Hendrik Visser. Hendrik was in de vorige periode al burgerraadslid, lid van 
de auditcommissie en vervanger tijdens het bevallingsverlof van Heidi Broertjes. 

Coalitieakkoord 

● Na de verkiezingen is gestart met de verkennende gesprekken welke moeten leiden tot 
een te vormen coalitie. Daarna hebben we vervolggesprekken gevoerd met woordvoerders 
van Leefbaar Zeewolde, ChristenUnie en CDA om te bezien of we een stabiele coalitie 
kunnen vormen. 

● Wij hebben er vertrouwen in dat we inderdaad tot zo’n stabiele coalitie kunnen komen. 
● Vanaf medio mei zijn dan ook zijn de onderhandelingen hervat en inmiddels is het proces 

van informatieproces naar formatieproces gegaan. We hopen dit aan het eind van de 
maand af te ronden. Vanzelfsprekend zullen we u dan verder informeren. 

 

 

VVD Zeewolde is op zoek naar een fractiemedewerker 

● In de afgelopen 4 jaar heeft Koen Kokkeler de fractie ondersteund. Dank je wel Koen, je 
bent een onmisbare kracht geweest met name in de communicatie naar buiten, facebook 



twitter en zo meer! Echter voor de komende periode zijn wij op zoek naar een nieuwe 
fractiemedewerker dus hierbij een oproep voor het helpen bij het vervullen van de 
vacature. 

● De door de fractie aangestelde fractiemedewerker vervult  een brede taak. Hij/zij 
ondersteunt de fractie inhoudelijk, gevraagd en ongevraagd, op meerdere 
beleidsterreinen. 

● De fractiemedewerker zorgt voor: 
● - het versturen van de agenda en bijbehorende stukken voor de           

fractievergaderingen, in overleg met de fractievoorzitter alsmede het vastleggen         
van de besluiten in de fractievergaderingen; 

● - het bijhouden van de beantwoording van de door de fractie gestelde vragen             
aan het college en de voortgang rond door de fractie genomen initiatieven; 

● - draagt samen met de fractie zorg voor de communicatie naar buiten.  
● D.w.z. het opstellen van persberichten, berichtgeving voor de VVD website en            

andere online media over ingenomen standpunten van de VVD fractie; 
● - de fractiemedewerker en penningmeester leggen aan het begin van het           

boekjaar een fractiebegroting ter besluitvorming voor; 
● - Ondersteunt de fractie indien er vanuit (leden van) de fractie initiatieven            

worden ontplooid ter promotie van de VVD  
● (waarbij gedacht kan worden aan het organiseren van een themabijeenkomst           

of netwerkborrel)  

Reageren? Stuur een bericht naar: fractie@zeewolde.nl 
 

 


