Motie
Betreffende voorstelnummer: 2017-039
Volgnummer:

Stemming:

Onderwerp: Betrekken bestaand beleid bij integrale afweging Samen aan Zet

De raad van de gemeente Nijkerk in vergadering bijeen op 26 juni 2017
Constaterende dat:
-

De raad op 31 maart 2016 de algemene kaders voor Samen aan Zet, de dialoog in de Nijkerkse
samenleving, heeft vastgesteld;

-

Sindsdien de visies en uitvoeringsprogramma’s van meerdere clusters aan de gemeenteraad zijn
aangeboden;

-

De raad voor de clusters ‘Leefstijl’ en ‘Economie en Bedrijfsomgeving’ inmiddels heeft besloten tot de
opstart c.q. uitvoering van diverse onderdelen die voor 2017 binnen de vastgestelde (financiële)
kaders passen;

-

De raad daarbij tevens amendementen heeft aangenomen die besluiten om op een later moment tot
een integrale afweging te komen van alle voorstellen, voor zover deze niet binnen de (financiële)
kaders passen,

Overwegende dat:
-

De dialoog Samen aan Zet is bedoeld om samen met de samenleving te bezien op welke wijze de
bestaande middelen slimmer, effectiever en efficiënter kunnen worden ingezet, teneinde daarmee
maximaal effect voor de samenleving te bereiken;

-

Daarbij nadrukkelijk ingezet is op het aanboren van kennis, ervaring en creativiteit van de inwoners
om tot een mogelijke herverdeling van bestaande middelen te komen;

-

De raad met het amendement betreffende het cluster ‘Economie en Bedrijfsomgeving’ heeft besloten
dat bij een integrale afweging ook kritisch gekeken moet worden naar het belang van bestaande
activiteiten en de mogelijkheid daarop te bezuinigen;

-

Er op dit moment nog geen zicht is of en in welke omvang er op bestaande activiteiten te bezuinigen
is;

-

Daarom nog niet kan worden bepaald in hoeverre er sprake kan zijn van een creatieve herverdeling
van bestaande middelen en in hoeverre het nodig en wenselijk is om aanvullend budget beschikbaar
te stellen voor de uitvoering van voorstellen die niet binnen de financiële kaders van Samen aan Zet
passen;

-

De raad zich nadrukkelijk in wil spannen om de uitvoering van de voorstellen uit de clusters Samen
aan Zet te faciliteren, maar ook een verantwoordelijkheid heeft in het handhaven van een goede
financiële positie van de gemeente Nijkerk;

-

De integrale afweging een onderdeel is van een bredere beweging om tot een andere samenwerking
tussen gemeente en samenleving te komen,

Verzoekt het college:
-

In aanloop naar de integrale afweging per cluster inzichtelijk te maken in hoeverre het mogelijk en
wenselijk is om voorstellen die niet binnen de financiële kaders van Samen aan Zet passen, alsnog te
financieren door bestaande activiteiten achterwege te laten dan wel anders in te vullen;

-

Ten behoeve van de integrale afweging tot een gewogen voorstel te komen en daarbij, als onderdeel
van de brede beweging naar een andere samenwerking tussen samenleving en gemeente, het
achterwege laten dan wel anders invullen van bestaande activiteiten en het aanvullend financieren
van voorstellen vanuit Samen aan Zet in samenhang te beschouwen,

En gaat over tot de orde van de dag.
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