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Bespreking Manifest Nieuw Vertrouwen

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
Het op 7 juni 2019 ingediende Manifest Nieuw Vertrouwen in de openbare raadsvergadering
van 10 november 2020 te bespreken en te blijven werken aan vertrouwen met onze
inwoners.

Geheimhouding
Nee
Ja
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RAADSVOORSTEL
INLEIDING
Op 7 juni 2019 hebben gezamenlijke initiatiefgroepen uit de gemeente Bergen het initiatief
voor het Manifest Nieuw Vertrouwen genomen. Het is een handreiking naar het openbaar
bestuur van de gemeente Bergen om samen het vertrouwen te herstellen. Gevraagd is om
een concreet plan hoe de gemeente denkt het vertrouwen met de inwoners van de
gemeente Bergen te herstellen.
KEUZERUIMTE
Bij dit onderwerp is er keuzevrijheid in de verdere invulling en uitvoering van de in de
handreiking genoemde 12 punten.
TOELICHTING OP HET ADVIES
In het Manifest Nieuw Vertrouwen wordt opgeroepen om met de gezamenlijke
initiatiefgroepen de volgende 12 stappen te zetten.
1. Erken ook de breuk met een groot deel van uw inwoners.
Ons uitganspunt is steeds dat wij in goed vertrouwen met inwoners en anderen tot
besluiten willen komen. Natuurlijk realiseren wij ons dat niet altijd alles loopt zoals wij
maar wellicht ook inwoners wensen en in gedachten hebben. Wij nemen besluiten in
het algemeen belang en die besluiten worden voorbereid en genomen door het
college van burgemeester en wethouders en door de raad, een democratische
afspiegeling van de inwoners van Bergen. En wat wij in het algemeen belang vinden
zal zeker niet altijd in het belang van (individuele) inwoners te zijn.
2. Sluit ons niet langer buiten, maar omarm de kritische burger van goede wil!
Het is absoluut niet onze bedoeling om u en/of anderen buiten te sluiten. Wij maken
graag gebruik van de inbreng van al onze burgers en inwoners!
3. Bouw culturen waarbinnen het veilig is voor tegenstellingen.
Ook dit is voor ons belangrijk. Bij de onderwerpen en zaken waarover wij besluiten
zijn dikwijls tegengestelde belangen aan de orde. Er zijn ook voor- en tegenstanders,
inwoners en belanghebbenden met zienswijzen en/of bezwaren die zich tot ons
richten. De omgeving waarbinnen deze discussies in alle openbaarheid plaatsvinden
moeten voor eenieder veilig voelen en zijn. Dat is ons uitganspunt.
4. Daag ons uit tot oplossingen en niet tot strijd.
Dat is ook de insteek van het gemeentebestuur. Daarbij moeten we ons wel
realiseren dat wat voor de een een oplossing kan zijn, voor de ander aanleiding kan
zijn tot strijd. Onze insteek is dat we steeds met elkaar in gesprek (blijven) gaan, ook
ter voorkoming van strijd. Helaas is het de laatste jaren bekend dat het niet krijgen
van iemands zin kan leiden tot onfatsoenlijke uitspraken op forums en/of social
media. Wij betreuren dit en doen hier niet aan mee.
5. Geef de zwijgende meerderheid een stem; organiseer echte inspraak !
Er wordt veel gesproken over inspraak en participatie zonder dat vooraf bij alle
partijen en betrokkenen helder en duidelijk is wat daaronder wordt verstaan en wat
partijen en betrokkenen daarvan kunnen en mogen verwachten. Het college van
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burgemeester en wethouders is op dit moment druk doende om met een voorstel te
komen over participatiebeleid. Wat ons betreft vindt besluitvorming hierover in de
raad nog dit jaar plaats.
6. Neem ons serieus!
Wij vinden het bijzonder jammer dat u ervaart dat u niet serieus genomen wordt! Wij
werken aan het in goed vertrouwen werken met alle inwoners en partijen, ook met u
als gezamenlijke initiatiefgroepen.
7. Reflecteer op de grote projecten samen met de betrokken initiatiefgroepen. We
werken hier graag aan mee.
Reflecteren en evalueren is goed. Dit in de wetenschap dat met de resultaten hiervan
nieuwe zaken en projecten weer beter kunnen worden voorbereid, besloten en
uitgevoerd. Nadrukkelijk merken we hierbij op dat ons uitgangspunt is dat genomen
raadsbesluiten worden gerespecteerd en uitgevoerd.
8. Misbruik het begrip algemeen belang niet om gemeenteplannen door te drukken.
Maar stel je echt in dienst van de publieke zaak.
We wonen, leven en werken in een democratische omgeving. Wat voor de een onder
algemeen belang wordt verstaan hoeft dat voor de ander zeker niet te zijn. Voor die
afweging staan het college van burgemeester en wethouders en de raad steeds.
9. Praat eerst met inwoners voordat je afspraken maakt met projectontwikkelaars.
Dit aspect wordt nadrukkelijk betrokken bij de verdere uitvoering van het
participatiebeleid maar komt zeker ook terug en aan de orde bij de invoering en
implementatie van de Omgevingswet in onze gemeente.
10. Kijk niet weg voor corruptie, maar bescherm inwoners ertegen.
Dit mag u van ons verwachten. Wij doen er alles aan om corruptie te voorkomen.
11. Wees integer, betrouwbaar, transparant en eerlijk.
Ook dit mag en kunt u van ons verwachten. Binnen de gemeente Bergen is voor
college-, raads- en burgercommissieleden integriteitsbeleid vastgesteld. Dit beleid
wordt dit najaar met raadsleden opnieuw besproken en waar nodig geactualiseerd.
Recentelijk hebben ook de burgercommissieleden hiervoor een eed/belofte afgelegd.
12. Geef het goede voorbeeld en verbind.
Wij zijn het met u eens: laten we verder aan de slag gaan en bruggen bouwen!

OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE
n.v.t.
Dit is een voorstel van het Presidium
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
n.v.t.
RISICO’S
Wij spreken de hoop en verwachting uit dat we het verleden niet vergeten, maar dat onze
blik is gericht op de toekomst. Met alle inwoners en partijen datgene doen en bereiken wat
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goed is voor onze mooie gemeente. We moeten ons daarbij realiseren dat inwoners en
partijen van mening kunnen blijven verschillen over wat goed is voor onze gemeente.
FINANCIËN
n.v.t.
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
Dit is en blijft voor ons een speerpunt.
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
Continue proces.
BIJLAGEN
-Manifest Nieuw Vertrouwen
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Geen

Hoogachtend,
Presidium van de gemeente Bergen,

A.J.M. (Ad) Anthonissen
Griffier a.i.

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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