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De Gemeenteraad in vergadering bijeen op 28 maart 2012
De raad, gehoord de beraadslaging en gelet op het feit dat de raadswerkgroep SAM de raad voorstelt:
•
•
•
•

De vijf kaders vast te stellen en op te nemen in de programma’s Stad van Actieve Mensen en
Veelzijdige Stad in het Groen.
Deze kaders er toe dienen om te worden toegepast in bestaand én nieuw beleid.
De twaalf aanbevelingen vast te stellen en het college uit te nodigen uiterlijk in november
2012 een Plan van Aanpak voor de invulling ervan voor te leggen aan de raad.
Het college te verzoeken jaarlijks in maart een voortgangsrapportage/monitoring verslag over
zowel de kaders als de aanbevelingen voor te leggen aan de raad. Daarnaast wordt het
college verzocht de voortgang ook op te nemen in de rapportage over majeure projecten.

Zijn wij van mening dat de bovengenoemde kaders en aanbevelingen alleen succesvol kunnen
worden ingezet als het college ook acties uitzet om deze kanteling naar eigenaarschap te
bewerkstelligen.
Daarom stellen wij het volgende amendement voor:
De onderstaande tekst als punt 4, 5 en 6 toe te voegen:
4.
Het college neemt als integraal onderdeel in het Plan van Aanpak op de
cultuurverandering bij de raad, het college, de ambtenaren en de burgers. In dit plan wordt
aangegeven hoe cultuurverandering er voor zorgt dat de gestelde kaders en
aanbevelingen bewerkstelligd kunnen worden.
5.
Een financiële paragraaf toe te voegen, niet alleen budget dat gemoeid is ten behoeven
van de implementatie van SAM, maar ook als SAM uitgerold is.
6.
Het College gaat voor SAM één loketfunctie organiseren (zodat initiatiefnemers altijd maar
met een contact persoon vanuit de gemeente te maken hebben) en hiervoor menskracht
vrij te maken binnen de bestaande organisatie. Bij voorkeur wordt deze loketfunctie
gekoppeld aan het Huis van de Wijk.
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