
Wij staan voor een open, moderne bestuurscultuur. De afstand tussen de 
gemeente en de inwoners moet klein blijven.  
 

 
We willen het vertrouwen in de politiek van onze gemeente vergroten. De 
gemeente moet duidelijkheid geven over wat er gebeurt, waarom en wanneer.  
Vanaf het begin moet er een open communicatie zijn. Inwoners moeten uitgedaagd 
worden om aan te geven wanneer iets onvoldoende duidelijk is. We hechten groot 
belang aan intensieve en goede samenwerking tussen de bewoners van onze 
kernen, gemeente en uitvoerders. 
 
We bepleiten wederom voor een Raadsbreedprogramma zodat alle fracties in de 
raad, met inbegrip van de oppositie, mee kunnen denken en beslissen over 
beleidsontwikkeling, zonder dat tevoren te veel al is “dichtgetimmerd”.   
We zetten ons in voor goede verhoudingen in de raad en een goede effectieve 
verhouding met B&W. 
We zijn van mening dat de raad zich zou moeten willen beperken m.b.t. het 
indienen van al te veel moties en het stellen van al te veel vragen omdat anders 
het bestuursproces alleen al daardoor stroperig verloopt en het vertrouwen van de 
inwoners in de politiek niet wordt vergroot. 
 
De raad en het college zullen vaker samen een duidelijk standpunt in moeten 
willen nemen om het proces van beleidsvorming op gang te brengen en te 
stroomlijnen. Met name ook waar het gaat om de invulling en toekomst van 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals de A2 samenwerking en de 
behandeling van regionale beleidsthema’s zoals de Regionale Energie Strategie 
(RES). 
 

 

Aandachtspunten 

 
 Goede en adequate gemeentelijke dienstverlening, waarbij de burger 

centraal staat;  
 Korte lijnen tussen burger en bestuur; 
 Verbetering van de interne bestuurscultuur zowel in de raad als tussen de 

raad en B&W; 
 Meer debat, minder moties; 
 De inwoners moeten al vanaf de eerste (ontwerp-) fase, bij projecten 

worden betrokken; 
 Actieve periodieke informatievoorziening door de gemeente o.a. middels 

uitgifte van een kwartaalmagazine.  
 

 


