
 
 

 
Motie Samenwerking met de stad 
 
De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 10 juli 2017 ter bespreking van de 
moties vreemd aan de orde;  
 
 
Constaterende dat:  

- In de aangenomen nota ‘Stad aan zet’ staat: ‘Goede samenwerking met partners in de 
stad is een belangrijke succesfactor. Door ze op geëigende momenten, maar vaak van 
begin af aan bij de ontwikkeling van beleid te betrekken. Iedereen krijgt de ruimte een 
inbreng te leveren. Dat sluit aan bij de roep uit de maatschappij om in een vroeg 
stadium burgers bij planvorming te betrekken. Burgerparticipatie kan de kloof tussen 
bestuur en burgers verkleinen, mondige burgers willen meepraten en meedenken. Voor 
een modern bestuur is burgerparticipatie niet alleen een wens maar ook noodzaak. 
Ook de Arnhemse raad hecht veel waarde aan de inbreng van belanghebbenden bij 
planvorming. In de moties ‘Voorkomen van gedonder’ en ‘Tielse methode en Arnhemse 
inspraak’ vraagt de raad om burgers in een vroeg stadium te betrekken bij het maken 
van plannen.’;  

- Deze nota in de afgelopen periode onvoldoende is toegepast;  
- Arnhemmers nu vaak het idee hebben dat beleid niet met hen, maar over hun 

hoofden wordt uitgevoerd.  
 
Is van mening dat:  

- het van belang is voor onze stad dat het stadbestuur in goed overleg en in 
afstemming met burgers, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers tot breed 
gedragen besluiten komt.  

 
Draagt het college op: 

- Bij alle raadsvoorstellen een bijlage toe te voegen die verslag doet van de wijze 
waarop het college burgers, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers heeft 
betrokken in het beleidsproces, wat zij hebben ingebracht en wat ermee in het 
voorstel is gedaan, zoals bedoeld in de nota 'Stad aan zet';  

- Deze werkwijze per direct in te voeren. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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