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Geachte heer De Ridder,  

 

Het college heeft met belangstelling kennisgenomen van het rapport ‘Coalitieakkoord 2018-2002 

Navolgbaarheid uitvoering ambities’ (dd. 22-12-2021). In uw rapport gaat u in op de politieke en 

bestuurskundige betekenis van een coalitieakkoord. En daarnaast op de navolgbaarheid van 

ambities uit het coalitieakkoord en de sturing en realisatie van de ambities uit het coalitieakkoord. 

 

 Het is voor het eerst dat op deze wijze door de Rekenkamer naar (de rol van) een coalitieakkoord 

is gekeken. Met dit rapport snijdt u belangrijke onderwerpen aan en levert u een interessante 

bijdrage aan de betekenis van een politiek coalitieakkoord. Wij kunnen ons goed voorstellen dat 

dit de nieuwe raad onderling en in gesprek met het nieuwe college voedt over het komende 

coalitieakkoord, de functie en de vorm van een dergelijk akkoord en de wijze waarop daar 

opvolging, sturing en uitvoering aan wordt gegeven. Uw analyse heeft namelijk ook gevolgen voor 

de verantwoordingsrelatie tussen college en raad en raakt aan andere instrumenten die de raad en 

het college ter beschikking staan om voorstellen te doen of verantwoording af te leggen,  zoals de 

voorjaarsnota, begroting, jaarrekening etc. Uw analyse dwingt om daar in volgende perioden 

vanaf het begin heldere keuzes in te maken waardoor raad, college en de ambtelijke organisatie 

zich ertoe kunnen verhouden. Hierdoor kunnen verwachtingen over de navolgbaarheid en 

verantwoording vanaf het begin beter worden ingevuld. 

 

Uw rapport is gebaseerd op onderzoek in tien onderliggende rapporten die voor ambtelijk 

wederhoor zijn voorgelegd en vervolgens zijn gepubliceerd. Het had de voorkeur gehad van het 
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college om per rapport een bestuurlijke reactie te kunnen geven zodat het meer recht had gedaan 

aan de inspanning die geleverd is om deze rapporten tot stand te brengen. 

 

In uw rapport doet u zeven aanbevelingen. Deze aanbevelingen beschouwen wij als waardevolle 

input voor een meer fundamentele discussie over de betekenis, de vorm en de afrekenbaarheid 

van een coalitieakkoord. U vraagt terecht aandacht voor de wijze waarop een coalitieakkoord 

wordt vertaald naar beleid en uitvoering en hoe daarover inzichtelijk en proportioneel 

verantwoording wordt afgelegd. Tegelijkertijd betekent dit dat het coalitieakkoord daarmee 

verandert van een samenwerkingsdocument van coalitiepartijen in een dwingend 

beleidsdocument waaraan het bestuur is gehouden en gedetailleerd verantwoording over aflegt. 

Wij danken u hartelijk voor uw interessante bijdrage aan dit fundamentele debat. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, 

 

 

                                                                                                                       
 

Femke Halsema     Peter Teesink 

Burgemeester      gemeentesecretaris 

 

 

 

 

 

 


