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Geachte leden van de raad van de gemeente Molenlanden,
Bij het opstellen van het Samenlevingsprogramma 2019 – 2022 is afgesproken dat u
als raad via de Planning & Control cyclus en via een update van het
Samenlevingsprogramma wordt geïnformeerd over de voortgang van het
Samenlevingsprogramma 2019-2022. Op deze manier kunt u vinger aan de pols
houden en samen met ons als college de doelen van de pittige thema’s steeds
concreter formuleren.

Er is veel gebeurd
In de Planning & Control cyclus heeft u de vorderingen van de pittige thema’s
kunnen volgen. In uw vergadercyclus en door middel raadsinformatiebrieven bent u
geïnformeerd, heeft u meegedacht en kaders en beleid vastgesteld voor deze
thema’s. De samenleving is door middel van participatie nauw betrokken bij de
totstandkoming van deze beleidsvelden. Daarnaast zijn veel initiatieven van de
dorps- en stadskaarten ontplooid in de dorpen en de stad en hebben veel van de
pittige thema’s, denk aan openbare ruimte, verkeer en wonen aandacht gekregen in
de kernen.

Wrap-up en Update Samenlevingsprogramma
Wij hebben als college vandaag ingestemd met de projectopdracht en het plan van
aanpak om zicht te geven in de voortgang van de inspanningen uit het
Samenlevingsprogramma én het benoemen van nieuwe inspanningen. Deze zullen
respectievelijk in een wrap-up en een update van het Samenlevingsprogramma
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gevisualiseerd worden. De projectopdracht en het Plan van aanpak treft u ter
informatie bijgaand aan.

Betrokkenheid raad en samenleving
In de wrap up fase zal samen met ons netwerk besproken worden wat de stand van
zaken is van de inspanningen op de kaarten met pittige thema’s en stads- en
dorpskaarten. Er zal daarnaast een keuze worden gemaakt welke inspanningen
extra toelichting krijgen door middel van bijvoorbeeld filmpjes. We gaan hier geen
specifieke bijeenkomsten voor organiseren, mede ten gevolge van de RIVMmaatregelen maar sluiten aan bij ons bestaande netwerk. We pakken dit zogezegd
light aan. U zult als raad gedurende dit proces door middel van
raadsinformatiebrieven op de hoogte worden gehouden. In januari zal deze wrapup digitaal in te zien zijn op onze gemeentepagina.
Bij de update van het Samenlevingsprogramma zullen u en de samenleving
vanzelfsprekend ook betrokken zijn. Dit in lijn met de betrokkenheid zoals deze
was bij het opstellen van het Samenlevingsprogramma. Ook een digitale
raadpleging zal weer onderdeel uitmaken van het proces. U zult door middel van
een nieuwsbrief in dit deel van het proces geïnformeerd blijven. Hoe de participatie
er precies uit komt te zien, maken we in december inzichtelijk. Dan is er naar
verwachting meer zicht op de RIVM-maatregelen. Op dat moment is ook goed in te
schatten welke mogelijkheden er zijn om ook binnen deze kaders samen met ons
netwerk aan de slag te gaan en uw betrokkenheid en inspanningen te bespreken.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
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