
Aan de gekozen raadsleden/lijsttrekkers van de politieke partijen die hebben deelgenomen 
aan de verkiezingen voor de raad van Valkenswaard 
 
 
Valkenswaard, 22 maart 2022 
 
 
Onderwerp: openbare duidingsbijeenkomst 28 maart 2022 om 19.30 uur in de raadszaal 
van Valkenswaard.  
 
 
Geachte dames en heren, 
 
De verkiezingen zijn achter de rug, de kiezer heeft gesproken en aan ons de taak om de 
gemeente Valkenswaard te gaan besturen. 
Het is goed gebruik dat de partij, die als grootste uit de verkiezingen is gekomen, het 
voortouw in de formatie neemt. Als lijsttrekker van de grootste fractie heb ik, in overleg met 
de burgemeester, het initiatief genomen voor het inrichten en borgen van een transparant 
proces om te komen tot een dagelijks bestuur in onze gemeente. Van groot belang is dat 
elke fractie gehoord wordt en zijn inbreng naar voren kan brengen. Daarnaast is er in het 
proces ook ruimte om anderen te horen, denk bijvoorbeeld aan de burgemeester, de 
secretaris en de griffier. 
 
Duidingsbijeenkomst en informateur 
 
We starten het proces met een openbare duidingsbijeenkomst waarin we met elkaar 
betekenis geven aan de verkiezingsuitslag van 16 maart jl.  
 
Een uitnodiging om aanwezig te zijn hebt u vanmiddag al ontvangen.  
 
Gekozen is voor de inzet van een informateur, die de volgende opdracht meekrijgt: 
 

1. Onderzoek de mogelijkheden voor het vormen van een nieuw dagelijks bestuur;  
2. Onderzoek de mogelijkheden voor het tot stand brengen van een raadsprogramma 

voor de komende vier jaar. 
 
Op voorstel van H&G heeft de burgemeester de heer drs. N. Kleijngeld, voormalig 
burgemeester van de gemeenten Helden en Waalwijk, verzocht ons hierin te begeleiden en 
vanaf heden op te treden als informateur. De heer Kleijngeld wordt bij de opdracht 
ondersteund door de heer mr. W. Evers, voormalig directeur-bestuurder van waterschap 
Peel en Maasvallei (Noord-Limburg).  
 
Nadat de informateur zijn opdracht heeft afgerond zal hij tijdens een openbare bijeenkomst 
zijn bevindingen nader toelichten en zijn rapportage overhandigen aan de lijsttrekker van 
H&G, die op basis hiervan vervolgstappen zal ondernemen.  
 



Ter voorbereiding op de duidingsbijeenkomst van aanstaande maandag is er een agenda 
opgesteld. 
 
Agenda duidingsbijeenkomst van 28 maart 2022 om 19.30 uur 
 

1. Opening door Th. Geldens en introductie N. Kleijngeld 
2. N. Kleijngeld nodigt de lijstrekkers van iedere partij uit om te reflecteren op de 

verkiezingsuitslag en input te leveren voor het vervolg van het (in)formatieproces. 
Iedere fractievoorzitter krijgt maximaal tien minuten spreektijd. 

3. Korte pauze 
4. Lijsttrekkers worden in de gelegenheid gesteld op elkaars inbreng te reageren. 
5. Bespreking opdracht. 
6. Sluiting. 

 
Bovenstaand is een beeld geschetst hoe we middels een transparant proces met inbreng van 
alle fracties de bestuursperiode 2022-2026 gestalte geven 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Th.Geldens 
Lijsttrekker Helder & Gedreven 
 
 
 
 
 
 
 
 


