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1 Wat is de aanleiding van het project? Bij het opstellen van het Samenlevingsprogramma is afgesproken dat het lokaal bestuur via de Planning & 
Control cyclus en via een update van het Samenlevingsprogramma wordt geïnformeerd over de voortgang, 
zodat vinger aan de pols kan worden gehouden en de doelen van de pittige thema’s steeds concreter worden 
geformuleerd. In de Planning & Control cyclus heeft de raad de vorderingen van de pittige thema’s kunnen 
volgen en in haar vergadercyclus is zij geïnformeerd, heeft meegedacht en kaders en beleid vastgesteld. De 
samenleving is door middel van participatie nauw betrokken bij de totstandkoming op veel van deze 
beleidsvelden. Inmiddels zijn de gesprekken met alle dorpen en stad afgerond en kunnen we naast de 
voortgang op de pittige thema’s waar de gemeente de regie voert ook op een beeldende wijze laten zien 
welke acties er allemaal in de dorpen en stad in ons netwerk zijn uitgevoerd de afgelopen periode. 
Echter vanwege de coronamaatregelen was een update samen met ons netwerk tot nu niet mogelijk. Ook 
binnen de huidige maatregelen zal dit voor een uitdaging zorgen in dit project. 

2 Wat is het doel van het project? 
Wat zijn de gewenste effecten?

Doel: Inzicht geven in voortgang van de inspanningen uit Samenlevingsprogramma én benoemen van nieuwe 
inspanningen. Dit in aansluiting met de kenmerkende wendbaarheid van het Samenlevingsprogramma en 
onze wijze van Stad-en dorpsgericht (samen)werken dat zich steeds verder ontwikkelt.
Gewenste effect: 

- dat het Samenlevingsprogramma door het geven van inzicht en overzicht helpt om de juiste acties en 
concrete maatregelen uit te voeren die van belang zijn voor onze Samenleving

- Samen met ons netwerk, experts en geïnteresseerden uit Molenlanden het Samenlevingsprogramma 
weer een stap verder brengen. 

3 Wat is het concrete resultaat dat moet 
worden opgeleverd? 

Het resultaat bestaat uit twee delen:
Deel I: 2020: Digitale Wrap up of wel een stand van zaken van de inspanningen 
Deel II:2021: Update Samenlevingsprogramma
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4 Welke randvoorwaarden en eisen gelden 
voor dit project? 
Denk aan:

 inzet en betrokkenheid van mensen
 planning
 communicatie
 budget
 kwaliteit

Projectgroep bestaat uit een:
a. Kernteam (voortgang proces en aansluiting andere processen)

Ambtelijk opdrachtnemer
Communicatie
Collega met affiniteit stad- en dorpsgericht werken
Collega me affiniteit participatie 

b. Schil
Verbinders, (beleids)medewerkers met inhoudelijke expertise en collega’s die bij eerdere fase van het 
Samenlevingsprogramma zijn betrokken

c. Redactiegroep
AOG, AON, communicatie en collega’s die bij eerdere fase van het SP zijn betrokken

Overleggen:
 Driehoeksoverleg BOG, AOG en AON (bijpraatmomenten in college en  voortgangsrapportage)
 Kernteam overleg
 Overleg tussen AON en leden schil 
 Redactiegroepje

Planning:
Wrap up: Gereed januari 2021
Update: januari- juli 2021. 

Communicatie: zie bijlage

Budget: in begroting opgenomen. 2020: 10.000,- en structurele raming van 9707 euro voor de jaren 2021-
2024

Kwaliteit: conform eerder doorlopen proces.



3


