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Geachte leden van de gemeenteraad, 

U ontvangt deze raadsinformatiebrief omdat het college het collegeprogramma 2022-2026 heeft 
bijgewerkt en aangepast mede naar aanleiding van de raadsbehandeling op 6 september jl. en de 
ronde tafel gesprekken waar u en medewerkers van onze maatschappelijke partners en enkele 
inwoners aan deel hebben genomen. 

Wij kijken terug op waardevolle gesprekken waarin we enerzijds zijn bevestigd in de richting van ons 
collegeprogramma en anderzijds nuttige aanvullingen hebben ontvangen. Deze gesprekken hebben 
ons ook laten inzien hoe belangrijk het is dat onze maatschappelijke partners elkaar met enige 
regelmaat spreken over de grotere lijnen in ons dorp. Deze "bijvangst" hebben we direct verwerkt in 
de vorm van informele netwerkbijeenkomsten. Ook ten aanzien van het jargon, de soms repressieve 
in plaats van preventieve focus en de aanscherping vanuit uw raad op onder andere de aandacht voor
mantelzorgers en de huisvestingsopgave hebben we verwerkt. Het resultaat treft u in de bijlage aan.

Dit document heeft nog geen definitieve status. Zoals we met uw raad gedeeld hebben vindt de 
definitieve vaststelling plaats in het voorjaar van 2023. Zoals u kunt zien ontbreekt namelijk op een 
aantal indicatoren de nulmeting of het doel voor 2026. De komende maanden voert o.a. het 
Onderzoekscentrum Drechtsteden deze nulmeting uit op onder andere de vervoersmodaliteiten, de 
tevredenheid op leefbaarheid en het aantal niet sporters en/of bewegers. Daarnaast moeten we ook 
nog een aantal cijfers zelf analyseren, zoals de overlastmeldingen uit Fixi en de verhuisbewegingen 
via Dienstverlening Drechtsteden. Samen met onze partners van onder ander het Brughuis voeren we 
binnenkort het gesprek over de gezamenlijke doelen richting 2026. Dit is tevens de start van de 
gesprekscyclus zoals verwoord in het rapport In vertrouwen professioneel verder (213a onderzoek). 

In het voorjaar zijn wij uiteraard bereid, als uw raad daar behoefte aan heeft, in een informeel overleg 
een toelichting te geven op deze indicatoren en de nulmeting.

Het collegeprogramma is onderdeel van een drieluik. Om wendbaar en flexibel te kunnen zijn en in te 
kunnen spelen op de actualiteiten in onze samenleving stellen we jaarlijks het uitvoeringsprogramma 
op. Dit uitvoeringsprogramma (deel 2 van 3) volgt tegelijkertijd met de begrotingsstukken. De 
begroting is het derde onderdeel van deze drieluik.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
S. van Heeren J.G.A. Paans


