
MOTIE vreemd aan de orde van de dag

te behandelen in de raadsvergadering van 8 november 2018

Onderwerp: Samen maken we de Samenlevingsakkoorden 

Overwegende dat:
 het college op 18 oktober tijdens de Uitwisseling de raad heeft meegenomen in de 

voortgang van de samenlevingsakkoorden;
 tijdens de Uitwisseling wel het proces is besproken, maar niet de doelen, het proces 

en de stakeholders per samenlevingsakkoord;  
 “Gelijkwaardige inbreng van alle partners, common ground en samenwerken” de 

succesfactoren zijn voor een samenlevingsakkoord;
 de samenlevingsakkoorden een resultaat zijn van gemeente met maatschappelijke 

partners en samenleving waarbij nu nog niet duidelijk is wat de uitkomst (inclusief 
kosten) zal zijn. Het is van belang dat raad en college samen een gemeenschappelijk 
startpunt creëren; 

 in het CUP is aangegeven dat in stap 1 van het proces om tot samenlevings-
akkoorden te komen de agenda bepaald wordt met samenleving én raad;

 in het coalitieakkoord wordt gesteld dat “De besluitvorming over de invulling van het 
hoe en wat zal dan vervolgens geen interne coalitie-aangelegenheid zijn, maar een 
zaak van de gehele raad en maatschappelijke partners.”;

 de positie van de raad ten aanzien van de doelen en het proces van de 
samenlevingsakkoorden tot nu toe onvoldoende geborgd is;

 het college gesprekken aangaat met maatschappelijke organisaties en samenleving, 
aan de hand van deze gesprekken kan het zijn dat het bijstellen van de gemeentelijke 
doelen noodzakelijk is. 

Verzoekt het college:
 de raad een concreet procesvoorstel voor te leggen over de wijze waarop de 

verschillende samenlevingsakkoorden tot stand komen, waarbij aandacht voor: 
o de methodes die gehanteerd worden om tot breed gedragen akkoorden te 

komen;
o het duidelijk benoemen van de kaderstellende en controlerende rollen van de 

raad in het hele proces;
o het periodiek en zorgvuldig informeren van raad en samenleving; 

 na afloop het bereiken van de doelen en de processen waarlangs ze tot stand zijn 
gekomen te evalueren. Waarbij ook geëvalueerd wordt of en hoe de akkoorden 
hebben bijgedragen aan  bestuurlijke vernieuwing

en gaat over tot de orde van de dag.
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