
 

Beste leden van de coalitie, 
 
In het verkiezingsprogramma van PRO, maar ook in die van een aantal andere partijen, is een breed 
gedragen akkoord een belangrijk uitgangspunt. Als coalitiepartners heeft u bij het opstellen van dit 
concept-bestuursakkoord gebruik gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van de partijen die niet 
aan de onderhandelingstafel zaten, de Kindergemeenteraad en de bouwstenen van de verschillende 
visiegroepen.  
 
Als PRO had deelgenomen aan de coalitieonderhandelingen was er wellicht eenzelfde concept- 
bestuursakkoord uitgekomen als nu voor ons ligt. En ook in dat geval zou uiteindelijk niet alles zo zijn 
geformuleerd zoals wij dat graag zouden willen zien. U heeft de overige partijen uitgenodigd om 
aanvullende input te leveren voor het bestuursakkoord en het akkoord mede te ondertekenen.  
 
PRO is graag bereid dit aanbod van de coalitie te aanvaarden en het bestuursakkoord mede te 
ondertekenen. We delen veel van de uitgangspunten die in het concept-bestuursakkoord staan, 
maar behouden ons het recht voor om - bij de uitvoering van deze gedeelde uitgangspunten - 
uitvoerig met de overige partijen in de gemeenteraad in debat te gaan. 
 
Een raadsbreed programma, vertaald naar een concreet uitvoeringsprogramma, zal de raad namelijk  
positioneren als een krachtige opdrachtgever en, zoals het hoort, als het belangrijkste orgaan in de 
gemeentelijke politiek. Om die reden zouden wij in het bestuursakkoord op verschillende onderdelen 
graag al een verdere concretisering terug zien richting uitvoeringsprogramma’s. Dus niet alleen wat 
we willen bereiken, maar vooral ook hoe we dit gaan bereiken. 
 
Bestuurlijke vernieuwing in inwonerparticipatie 
Het zal u niet zijn ontgaan dat bestuurlijke vernieuwing op het punt van inwonerparticipatie voor 
PRO hoge prioriteit heeft. Een belangrijk uitgangspunt van PRO is dat de inwoners - daar waar dat 
kan - vanaf het begin af aan bij de ontwikkeling van het beleid worden betrokken. Dus niet alleen 
‘inspraak’, maar ook ‘beginspraak’. 
 
Ons inziens rijkt de visie ‘samen denken, samen doen’ en ‘als het je raakt, doe je mee’ verder dan het 
gebied waar je woont. PRO wil graag experimenteren met nieuwe vormen van meedenken en 
meedoen. Daartoe moeten wij als gemeente nieuwe methoden ontwikkelen om inwoners hun 
volledige inbreng te kunnen laten hebben en te kunnen laten meebeslissen. Hoe inwoners betrokken 
gaan worden bij het ontwikkelen van beleid en dat het college zich daarin proactief opstelt, zien wij 
graag opgenomen in het bestuursakkoord. 
 
Wonen 
De plannen zoals die in hoofdstuk 8 van het concept-bestuursakkoord zijn omschreven, sluiten goed 
aan bij het programma van PRO. Wij zijn echter benieuwd naar de taakomschrijving van de 
wethouder die volkshuisvesting in zijn portefeuille heeft. De concrete opdracht die hij vanuit de raad 
specifiek meekrijgt voor het programmaonderdeel ‘Wonen’, zouden wij mogelijk graag opgenomen 
zien in het bestuursakkoord. 
 
Positief Jeugdbeleid 
In alle media horen, zien en lezen we over de grote problemen in de jeugdzorg. Het valt op dat in dit 
concept bestuursakkoord aan dit probleem nauwelijks aandacht wordt geschonken. PRO ziet graag 
dat er een zogenaamd ‘Positief Jeugdbeleid’ wordt gevoerd. Concreet betekent dit dat we moeten 
blijven toezien op optimale jeugdzorg: toegankelijk en laagdrempelig, minder bureaucratisch en goed 
geregeld. 



 

 
Daarnaast zien wij de noodzaak om preventief jeugd beleid te organiseren onder de noemer 
‘Integrale Ontwikkelaanpak’, waarbij instanties die betrokken zijn bij preventiewerk gezamenlijk 
optrekken met hetzelfde doel. Binnen het ‘Positief Jeugdbeleid’ dat PRO voorstaat moeten zorg, 
onderwijs en vrije tijd met elkaar verbonden zijn. Ook dit zouden wij graag concreet terugzien als 
onderdeel van het bestuursakkoord. 
 
Inclusie en armoedebeleid 
Uit de zeer summiere en globale omschrijvingen in hoofdstuk 6 blijkt dat inclusie en 
armoedebestrijding geen absolute speerpunten te zijn. Wel staat vermeld dat we ‘planmatig aan de 
slag gaan met een op te stellen inclusie-agenda’, we ‘aan de slag gaan met armoedebeleid’ en 
‘armoede met succes is teruggedrongen’. Maar wat er dan gaat gebeuren en hoe dit zal gaan 
plaatsvinden is nu geheel onduidelijk. Dit ‘wat’ en ‘hoe’ zien wij graag terug in het bestuursakkoord. 
 
Transitie van het landelijk gebied 
In hoofdstuk 7 worden op het punt van transitie van het landelijk gebied - in relatie tot de 
volksgezondheid - een aantal zaken genoemd  die weinig concrete transitie bewerkstelligen. Zo staat 
er bijvoorbeeld dat ‘we een oplossing willen realiseren voor de knelpunten rond ammoniak, stank, 
enz.’. 
 
Willen we op dit punt iets bereiken dan zullen we dit concreter en voortvarender moeten aanpakken 
en als dusdanig opnemen in het bestuursakkoord. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: agrariërs stimuleren 
tot gesloten kringlooplandbouw, gemeentelijke garantstelling bij financiering bij verduurzaming van 
boerderijen, het afbouwen van intensieve veehouderij en de afname het aantal dieren. 
 
Versterken biodiversiteit  
De biodiversiteit heeft de afgelopen jaren erg geleden en moet versterkt worden, vooral in het 
agrarisch gebied. In de Graspeel bijvoorbeeld zijn de kieviten, wulpen, grutto’s en steenuilen de 
laatste 20 jaar verdwenen. Vandaar dat we in ons programma het voornemen, om ons aan te sluiten 
bij het ‘Deltaplan Biodiversiteit’, hebben opgenomen. Het zou fraai zijn ook dit als concrete actie op 
te nemen in het bestuursakkoord. 
 
Periodieke financiële en beleidsmatige verslaglegging 
Los van de gebruikelijke periodieke financiële rapportages stellen wij voor om de raad ook periodiek 
per programmaonderdeel een rapportage te verstrekken gericht op de resultaten van het gevoerde 
beleid ten opzichte van en met aandacht voor regionale en landelijke trends en ontwikkelingen. Wij 
stellen voor dit op te nemen in het bestuursakkoord. 
 
Wij gaan er in antwoord op uw vraag vanuit met het bovenstaande een positieve bijdrage te hebben 
geleverd tot het verder optimaliseren van het bestuursakkoord. 
 
Heeft u mogelijk nog vragen, dan horen wij dat uiteraard graag. Wij zien uw terugkoppeling met 
belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijk groet, 
 
 
Cock de Jong 
Fractievoorzitter PRO 


