
      

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

te behandelen in de raadsvergadering van 8 november 2018

Onderwerp: Proces Samenlevingsakkoorden

Overwegende dat:
-     Leusden een volgende stap wil maken in ‘de samenleving voorop’;
-     de vernieuwing in de lokale democratie van en met iedereen is; 
-     de raad als geheel wil opereren in het proces van ‘de samenleving voorop’;
-     samenlevingsakkoorden een goed middel kunnen zijn om een volgende stap te 

maken in de vernieuwing van de lokale democratie;
-     de samenlevingsakkoorden nu als uitvoeringsakkoorden zijn geagendeerd in de 

begroting;
- de voorgestelde opzet beperkend kan werken voor een open proces met de 

samenleving en de raad, waardoor niet iedereen zich gebonden voelt aan de 
akkoorden;

- de raad wil leren van het werken met samenlevingsakkoorden over de 
bestuursperioden heen.

Draagt het college op:
- het proces van de samenlevingsakkoorden open op te starten. Dat wil zeggen het 

proces gelijktijdig op te starten met alle partijen om zo samen doelen, kaders en 
afspraken op te stellen;  

- In het proces de raad en samenleving te ondersteunen in het gezamenlijk 
voorbereiden van de akkoorden, met de inzet om het hamerstukken te laten zijn in de 
raad;

- in het proces de raad volledig mee te laten participeren in het proces en ook mede de 
inhoud te laten bepalen;

- in het proces de methode  toe te passen dat zowel de stem van de meerderheid als 
die van de minderheid wordt meegenomen in de besluitvorming (deep democracy). Dit 
geldt voor alle betrokken, van maatschappelijke organisaties en partners tot inwoners 
en de verschillende raadsleden; 

- voor elk samenlevingsakkoord een stuurgroep in te richten waarin raadsleden, 
collegelid, ambtenaren, betrokken organisaties en inwoners zitting hebben onder 
leiding van een onafhankelijke procesbegeleider;

- de stuurgroep als rol heeft de voortgang van het proces te monitoren

en gaat over tot de orde van de dag.
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