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Geachte raadsleden en fractieassistenten, 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart, is er veel gepraat en geschreven over hoe we als 
college en raad in deze collegeperiode samen willen werken aan een gemeente die met en 
middenin de samenleving aan de slag is. Het procesakkoord vormt hiervoor de basis, evenals het 
werkakkoord. Als college zijn we sinds half mei aan het werk en staan we regelmatig stil bij hoe 
we, samen met u en de samenleving, onze gemeente willen besturen.  
 
In het bijgevoegde document ‘Zo zijn we aan de slag’ vindt u een weerslag van onze gedachten en 
bevindingen tot nu toe. Het is onze intentie om met dit stuk het proces verder aan te jagen, waarin 
we open en in gesprek tot nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe ideeën en processen komen. 
We blijven hierover met elkaar (samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie) in 
gesprek. Het is een zoektocht waarbij we samen uitvinden hoe we onze gemeenschap vitaal en 
krachtig kunnen houden en de kennis en talenten van alle betrokkenen kunnen inzetten.  
 
U ontvangt van ons geen voorjaarsnota. De methodiek van de voorjaarsnota past niet in het 
procesakkoord. Samen met u zoeken we naar een methode die wel past. Onze eerste ideeën 
hierover vindt u ook in het bijgevoegde document.  
 
In het werkakkoord staan een groot aantal concrete onderwerpen opgenoemd. U hebt ons 
gevraagd om een juridische en financiële toets te doen op deze onderwerpen. Wij hebben deze 
vraag breed opgevat en een quick scan gemaakt op vier gebieden: welke kansen zijn er, wat zijn 
de financiële consequenties, wat zijn juridische consequenties en wat zijn de gevolgen voor de 
samenleving. Deze quick scan op het werkakkoord geeft inzicht in de mogelijkheden die zich 
aanbieden en de risico’s die eventueel moeten worden afgedekt. Het is geen uitputtend document. 
Dat kan ook niet, omdat wij graag op elk onderwerp op enig moment in de komende vier jaar met 
de samenleving en met u in gesprek willen.  
 
Wij zijn benieuwd naar uw reacties en inzichten op ‘Zo zijn we aan de slag’ en gaan daar graag 
met u over in gesprek. Zo ontwikkelen we samen onze nieuwe manieren.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
Mevrouw G.H. Tamminga De heer J.P.M. Alberse 
secretaris burgemeester 
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