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Motie Stadse Boeren als proef voor kracht van samenleving

Constaterende dat:

o

Kracht van de samenleving een overkoepelend thema is in de programmabegroting en

een belangrijke rode draad in het coalitieakkoord.

¡

Thema's als burgerparticipatie, burgerinitiatief en de veranderende relatie tussen de

overheid en de samenleving hoog op de agenda staan.

¡

Het thema kracht van de samenleving van grote invloed is op de werkwijze van de

gemeente Oss in de komende jaren.

.

De wethouder bij het behandelen van de programmabegroting heeft uitgesproken dat

biodiversiteit onderdeel is van het beleid van klimaatadaptatie en dat biodiversiteit een
speerpunt is in de programmabegroting.

r

Stadslandbouw past bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Oss en het Stadse

Boeren Oss project tot op heden zeer succesvol is gebleken en van die ervaringen geleerd
kan worden.

¡

Uit de evaluatie van het project 'bewoners beheren de buurt' naar voren komt dat

inwoners aangeven dat ze structureel steun en begeleiding nodig hebben en dat zien als een
wezenlijk onderdeel.

Overwegende dat:

o

De gemeenteraad de motie right to challenge heeft aangenomen waardoor nieuw beleid

wordt gemaakt waarbij inwoners het recht krijgen om de gemeente uit te dagen om taken van
de gemeente over te nemen en/of te verbeteren.

¡

Het te venruachten is dat als inwoners de gemeente uit dagen, ze dat niet doen omdat ze

tevreden zijn met bestaande afspraken/beleid maar dat ze juist met nieuwe ideeën en
voorstellen zullen komen.

o

Het college nog geen concrete plannen heeft voorgelegd om de biodiversiteit te vergroten

of iets te doen aan klimaatadaptatie.

¡

De Stadse Boeren ambitieuze plannen hebben om de biodiversiteit in de gemeente Oss

te vergroten en gericht bezig zijn met klimaatadaptatie.

¡

De plannen van de Stadse Boeren passen bij de duurzaamheidsambities van de

gemeente Oss.

a

De stadse boeren hebben aangegeven dat zij niet vast hoeven te houden aan een

bepaald budget;
Draagt het college op om

.

Bij burgerinitiatieven de houding 'Ja, tenzij'te hanteren en samen met inwoners te

zoeken hoe de gemeente een gelijkwaardige partner kan zijn van inwoners.

.

Als burgerinitiatieven iets van de gemeente vragen dat naar de mening van het college te

ver afwijkt van het huidige beleid van de gemeente Oss, dit aan de gemeenteraad voor te
leggen.

.

Het gesprek met de Stadse Boeren te hervatten met drie doelen:

o

1. De kracht van de samenleving te vergroten.

o

2. Zoveel mogelijk ambities op het gebied van duuzaamheid, klimaatadaptatie en

biodiversiteit te verwezen lijken.

o

3. De samenwerking met de Stadse Boeren te zien als proef voor kracht van de

samenleving en de zaken die hieruit geleerd worden te rapporteren aan de
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