
Memo 
 
Aan: Raad
Van: College
Datum: 17 januari 2018
Betreft : Reflectie Samenleving Voorop

In de RIB van januari bent u geïnformeerd over de invulling van de evaluatie Samenleving 
Voorop. De tekst in de RIB geeft de hoofdlijn weer. Tijdens de behandeling van de RIB op 11 
januari zijn er vragen gesteld over de rol van de raad in dit proces. 

Vanuit de vragen gesteld in de Uitwisseling op dit onderwerp, bleek de betrokkenheid van de 
raad op dit onderwerp. We hebben de behoefte geproefd om meer input te mogen leveren in 
het voortraject dan nu het geval is.  We vinden deze betrokkenheid erg mooi. En stellen 
daarom voor om met een groepje raadsleden (vanuit iedere fractie een afvaardiging) een 
reflectiegesprek te voeren over hoe u als raadslid de rol in het kader van Samenleving 
Voorop in de afgelopen jaren heeft ervaren. Een uitnodiging daarvoor zal via de griffie 
worden verstuurd (datum is inmiddels vastgesteld op 13 februari van 19.00-21.00 uur). 

In deze memo willen wij nader ingaan op die onderdelen van de reflectie waar de raad bij 
betrokken is. 

Uitgangspunt van de reflectie Samenleving Voorop is dat we bij initiatiefnemers en 
betrokkenen ophalen hoe zij Samenleving Voorop op dat onderwerp hebben ervaren en wat 
zij belangrijk vinden voor de toekomst.  Welke mooie inzichten, verrassende ontdekkingen 
en dilemma’s zijn er? Waar gaat het vloeiend (en waarom?), waar schuurt het (hoe komt dat 
en wat vraagt dat?), welke vragen leven er en welke resultaten zijn er geboekt? Wat kunnen 
we leren van ervaringen en inzichten elders? En vooral: wat vinden betrokkenen van het 
proces en de inhoudelijke resultaten en wat betekent dit volgens hen voor de toekomst? 
Het ophalen doen we door interviews en door focusgroepen te organiseren. 

De verhalen, de verslagen van de 3 focusgroepen en inzichten van elders zijn de basis voor 
reflectie: het naar boven halen van rode draden, duiding en de vertaling naar handreikingen 
voor de toekomst. Dit is input voor een klein aantal concept handreikingen/ leidende 
principes voor Samenleving Voorop in de komende jaren: wat vinden we met elkaar 
belangrijk? Het voorwerk hiervoor wordt gedaan door een kleine werkgroep. We willen graag 
dat vanuit iedere fractie één persoon meedenkt in deze werkgroep, en nodigen u daar graag 
voor uit. 

Met behulp van al het verzamelde materiaal en de concept-handreiking organiseren we 
begin april een raadsconferentie met de nieuwe raad. Voor iedereen uit de samenleving die 
aan de storycollecting heeft meegedaan, de deelnemers aan de focusgesprekken, de 
nieuwe raadsleden, collegeleden en ambtenaren om met elkaar de opbrengst te doorleven 
en de handreiking te maken en verder te laden. Dan wordt de ‘Samenleving voorop’ van 
iedereen. Met als motto ‘Leusden is de participatieladder voorbij, wat is de bedoeling, 
uitdaging en manier van werken voor de volgende raadsperiode?’ 

De uitkomst van de raadsconferentie zal opgetekend worden in een manifest. Het streven is 
een raadsbreed manifest op te stellen om de manier van werken helder te maken. Het gaat 
daarbij om leidende principes. Het manifest wordt meegegeven aan de onderhandelaars en 
is een basis voor het coalitie- akkoord en het college uitvoeringsprogramma. 
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