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Inleiding
Voor u ligt een nota waarin de strategische visie op samenwerking van de gemeente
Woudenberg wordt beschreven. Deze nota borduurt voort op de visie die in 2015 door de
gemeenteraad van Woudenberg is vastgesteld. Vijf jaar later is de wereld om ons heen
ingrijpend veranderd. Niet alleen op het wereldtoneel maar ook in het bestuurlijk landschap.
Een steeds verder terugtredende landelijke overheid heeft geleid tot de overheveling van
(soms grote) maatschappelijke opgaven naar lagere overheden. De gemeente vormt daarbij als
eerste aanspreekpunt voor de inwoner het gezicht van “ De overheid”.
Lokale ambities en al dan niet opgelegde maatschappelijke opgaven (b.v. transformatie sociaal
domein, omgevingswet, energietransitie, klimaatadaptatie) vragen om een sterk lokaal bestuur
met een heldere en realistische visie op de toekomst. Samenwerking vormt daarbij een
instrument om als gemeente doelstellingen te realiseren. Samenwerking is daarbij een breed
begrip, niet ingekaderd door vormen. Die kunnen verschillen al naar gelang het onderwerp of
vrijheid om zelfstandig te kunnen kiezen.
Centrale vraag
Kan het college instemmen met de bijgaande strategische visie op samenwerking?
Beoogd resultaat (wat)
Zie bijgevoegd raadsvoorstel.
Kader
Zie bijgevoegd raadsvoorstel
Argumenten
Zie bijgevoegd raadsvoorstel
Duurzaamheid en Inclusie
Zie bijgevoegd raadsvoorstel
Maatschappelijke participatie
Zie bijgevoegd raadsvoorstel
Beoogd resultaat (hoe)
Zie bijgevoegd raadsvoorstel
Financiële consequenties
Geen
Aanpak/uitvoering
Na instemming college de nota doorzenden voor bespreking + vaststelling naar de
gemeenteraad.
Conclusie
Instemmen met de nota Strategische visie op samenwerking.
Communicatie
Stukken zijn openbaar beschikbaar. Bespreking in gemeenteraad is eveneens voor iedere
belangstellende te volgen.
Bijlage(n)
Nota strategische visie op samenwerking
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