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Geachte raadsleden, 
 
Inleiding 
Op 8 mei 2014 heeft de nieuwe coalitie in de raadsvergadering het coalitieakkoord 
“MEEDOEN WERKT! gepresenteerd. In een korte toelichting heeft formateur 
Goedknegt aangegeven dat er bewust gekozen is voor een akkoord op hoofdlijnen. 
De intentie is immers dat ons college de komende weken gebruikt om de inzichten en 
doelen uit het akkoord te toetsen bij de partners te weten, inwoners, instellingen en 
bedrijven. Met deze brief informeren wij u over het proces. 
 
Kernboodschap 
Het is voor ons allereerst  belangrijk om kennis te maken met de vele partners in de 
samenleving. Vaak zijn dat lokale partners maar gelet op de ambities in het 
coalitieakkoord zijn ook (boven)regionale partners onderdeel van dit proces. 
 
Vervolg 
De eerste kennismaking zal zoveel mogelijk plaatsvinden met het voltallige college. 
Het spreekt voor zich dat de verdieping daarna door de portefeuillehouders  zal 
worden vormgegeven. Wij willen met de partners een oriëntatie op maatschappelijke 
relevantie van de beoogde agenda van de samenleving. Daarnaast  willen we met hen 
verkennen hoe onze partners denken over “partnerschap” mede in relatie tot de 
begrippen co-creatie en coproductie. Na deze consultatie presenteren wij  een 
uitgewerkt collegeprogramma. 
 
Planning 
 
Voorbereiding: week 12 mei – 16 mei; 

- Samenstellen van het overzicht van gesprekspartners; 
- Uitnodigen van de gesprekspartners..  

 
Gespreksperiode: mei en juni; 
In deze periode vinden de ontmoetingen tussen partners en ons college plaats.. 
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Openingstijden 

 Publiekzaken: 

Aanvragen 

reisdocumenten, 

rijbewijzen etc. 

Maandag t/m vrijdag: 

08.00 - 12.30 uur  

Maandagavond: 

17.30 - 20.00 uur 

Woensdagmiddag: 

 12.30 - 15.00 uur 

Afhalen reisdocumenten, 

rijbewijzen etc. 

Maandag t/m vrijdag: 

 08.00 - 16.30 uur 

Maandagavond: 

 17.30 - 20.00 uur 

 

Overig: 

 (alleen volgens afspraak) 

Maandag t/m vrijdag: 

09.00 - 16.30 uur 
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Ontwerp collegeprogramma: juli; 
Voor het zomerreces willen wij het collegeprogramma opstellen. Hierbij betrekken wij 
de opbrengsten van de gesprekken met partners. 
 
Ontwerp Programmabegroting: juli/augustus/september. 
In de zomerperiode stellen wij de ontwerp-Programmabegroting 2015 op. Hierbij 
betrekken wij de Voorjaarsnota en het collegeprogramma. 
In september en oktober bespreken wij het collegeprogramma en de ontwerp 
Programmabegroting met de raad volgens de P&C-cyclus. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over het 
kennismakingsproces met onze partners de komende periode.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 
 
 


