
 

  

Motie  Samenwerking 

 
Onderwerp : Aanbeveling Samenwerking PWC nr 3 
 
 
De gemeenteraad van Aalburg in vergadering bijeen op dinsdag 25 oktober 2011 
 
Overwegende dat: 

 De coalitie in haar akkoord “Creëren en beheren” onder andere als leidraad hanteert 
“Doen wat je zegt en zeggen wat je doet”  en hierin heeft vastgelegd, dat zij de 
samenwerking willen continueren onder 3 nadrukkelijke voorwaarden te weten; 
a. de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren; 
b. de bestuurskracht te vergroten; 
c. de zelfstandigheid van Aalburg in stand te houden; 

 Door de veranderende houding van de provincie en haar eigen bestuurskrachtmeting, 
wordt de effectiviteit van de samenwerking een niet vrijblijvend resultaat in verband 
met zelfstandigheid; 

 In de Strategische Visie 2007-2027 staat vermeld dat Aalburg pragmatisch zal 
samenwerken met gemeenten en de regionale verbanden om Aalburg heen en de 
samenwerking in het Land van Heusden en Altena als eerste prioriteit is gesteld; 

 In het “Verbeterplan Samenwerken” zoals dat op 5 oktober 2011 aan de  gemeente-
raden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem werd gepresenteerd wordt 
aangegeven dat de hierin vermelde aanbevelingen door de 3 colleges tijdens een 
bijeenkomst op 27 september 2011 zijn onderschreven; 

 In aanbeveling 3 (blz 8)  van het “Verbeterplan Samenwerken”  is aangegeven dat de 
3 colleges het van belang vinden om bij nieuwe (decentrale) beleidsopgaven eerst 
bezien wat er samen gedaan kan worden; 

 Beleidsinhoudelijke samenwerking wordt overwogen op de thema’s van 
o Een regionale sociale agenda; 
o Een regionale woonvisie; 
o Vraagstukken rond de aansluiting tussen scholen en arbeidsmarkt en 
o Vragen rond de versterking van de lokale democratie en de rol van andere 

instellingen en burgers daarin. 

 Het een bevoegdheid van de gemeenteraad van Aalburg is om bestuursopdrachten in 
de samenwerking uit te breiden of te stoppen; 

 
Wij van mening zijn, dat een democratisch genomen besluit in de raad van Aalburg  een 
duidelijk signaal is naar onze samenwerkingspartners, ons college en de ambtelijke 
organisatie. Hoe duidelijker de raad, hoe meer resultaat. 
 
 
 
Besluit: 

1. In te stemmen met de aanbevelingen nummer 3 met verbreding van de hierin 
genoemde (decentrale) beleidsmatige samenwerking. 

2. Het college opdracht te  geven om dit besluit voortvarend op te pakken en de 
resultaten aan de gemeenteraad periodiek terug te koppelen in reguliere rapportages 
over samenwerking. 



 
En gaat over tot de orde van de dag, 
De fractie van de ChristenUnie, 
Wijnand van der Hoeven, Gerben van Helden 


