
 

 

 
 

Aan de organisaties met een mailadres in de informatiegids van de gemeente Westerveld 

 

 

Westerveld, 8 mei 2018 

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

 

Gisteren hebben de gemeenteraadsfracties van Progressief Westerveld, DSSW-SW en Gemeente-

belangen Westerveld ingestemd met het onderhandelingsakkoord. Dat betekent dat in de raads-

vergadering van 16 mei a.s. het nieuwe college zal worden benoemd. Het college zal bestaan uit de 

burgemeester en drie wethouders: elk van de drie bovengenoemde partijen draagt een wethouder 

voor.  

Het akkoord dat onze fracties gesloten hebben is grensverleggend. We hebben geen uitgebreid 

programma geschreven waarin vastgelegd is wat we allemaal precies gaan doen. We hebben een 

beperkt aantal uitgangspunten afgesproken, waarvan de belangrijkste is dat we op een andere 

manier aan de slag willen. We willen graag samenlevingsakkoorden gaan sluiten. Op belangrijke 

terreinen willen we dat gemeente, inwoners en ondernemers aan tafel gaan om samen het beleid 

te bedenken en afspraken te maken over de uitvoering. Wij willen graag vaker zien dat de plannen 

met u bedacht worden.  

In het bijgevoegde onderhandelingsakkoord staan alvast zes onderwerpen genoemd waarop 

samenlevingsakkoorden kunnen worden afgesloten. Dat is geen definitief en uitputtend rijtje. Wij 

willen graag van alle betrokkenen horen wat zij ervan vinden. Kunnen we nog andere of betere 

onderwerpen aandragen? Hoe worden de plannen die we bedenken uitgevoerd? Is er 

ondersteuning mogelijk? Hoeveel tijd kost het eigenlijk als ik ergens over mee wil praten? Gebeurt 

er echt wat met mijn ideeën? 

Het zijn allemaal belangrijke vragen. Soms kunnen we vertellen wat wij bedacht hebben, soms 

kunnen we samen naar een antwoord zoeken. We hebben in elk geval uw inbreng nodig. We zullen 

het nieuwe college daarom als eerste opdracht meegeven om alle betrokkenen te gaan uitnodigen. 

Zo hopen we te weten te komen wat u van de nieuwe werkwijze vindt en wat uw mening is over 

het samen bedenken van beleid. 

 

U hoort nog van ons en wij hopelijk van u! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anke Oosterhuis, fractievoorzitter Progressief Westerveld 

Geke Kiers, fractievoorzitter DSSW-SW 

Janny Mones, fractievoorzitter Gemeentebelangen Westerveld 


