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PROCES: RAADSBREED AKKOORD UITWERKEN IN KADERNOTA 
De met alle partijen opgestelde raadsagenda geeft een overzichtelijk beeld van de opgaven, ambities en kansen 
op Ameland voor de komende bestuursperiode en verder. Het geheel van voornemens en doelen wordt verwerkt 
in de kadernota en voorzien van een financiële paragraaf. Waar nodig worden algemene punten specifieker 
ingevuld op basis van de programma’s van de coalitiepartijen. De kadernota 2023-2026 is het kader voor de 
begroting en wordt in september aangeboden aan de gemeenteraad. Het grootste beslag op de begroting wordt, 
zoals bekend, gelegd door wettelijke taken, bedrijfsvoering, lopend beleid en onderhanden werk en projecten. Na 
het kadernotaproces wordt beoordeeld of het opstellen van een collegewerkprogramma of meerjarenplanning 
van toegevoegde waarde is. Onderstaand geven we in drie grote lijnen samengevat een gezamenlijke kijk op het 
bestuur van de komende periode.  
 

1. BESTUREN IN COMPLEXE EN SNEL VERANDERENDE TIJDEN 
Het tempo waarmee onze samenleving tegenwoordig verandert, ligt hoog. Heel hoog zelfs. Het is voor organisaties 
en overheden steeds moeilijker, maar ook minder zinvol, om vast omkaderde plannen te maken. Mondiaal zien we 
de gronden voor meer onrust en instabiliteit toenemen en een neerwaartse kentering van de economische cyclus 
lijkt aanstaande. Meerdere landelijke opgaven worden momenteel benoemd als crisis. De wooncrisis, klimaatcrisis, 
stikstofcrisis, arbeidsmarktcrisis, energiecrisis, grondstoffencrisis, enzovoort. Meer en meer zien we zaken die we 
vanzelfsprekend achtten haperen of vastlopen en het vertrouwen van de burger in de overheid neemt nog steeds af. 
Al deze factoren met elkaar maken ook het besturen op lokaal niveau er niet eenvoudiger op.  
 

Op Ameland willen we concreet en voortvarend aan de slag met de gezamenlijk benoemde opgaven, ambities  en 
kansen uit het raadsbrede akkoord. Het liefst zonder al te veel verstoring door factoren van buitenaf, maar dat is niet 
de realiteit. Omdat veel dingen in onze wereld meer en meer verbonden en vervlochten zijn geraakt kennen vele 
problemen of opgaven niet meer een eenvoudig antwoord. Je kunt niet meer over één onderwerp spreken, denken 
of handelen, zonder dat het andere speelvelden raakt. Dat vergt veel inventiviteit, flexibiliteit en 
aanpassingsvermogen van ons allemaal.  
 

Willen we als bestuur in complexe omstandigheden toch stappen voorwaarts blijven zetten, dan helpt het om naast 
de gebruikelijke ‘wat?’ en ‘hoe?’ vraag ook vaker de ‘waarom?’ met elkaar -en betrokkenen- scherp te krijgen. Het is 
belangrijk om gaandeweg te proberen het onderscheid te zien tussen enerzijds korte termijn crisissen, incidenten en 
problemen en anderzijds wat we voor ons eiland willen bereiken op de lange termijn. We hopen de opgebouwde 
open en constructieve houding tussen raad, college en organisatie voort te kunnen zetten. 
 

2. KOERS NAAR DE TOEKOMST: MEEDENKEN, MEEPRATEN, MEEDOEN 
De samenleving is betrokken en zit vol kracht en ideeën. Alles wat we als gemeente doen, doen we vóór de samenleving. 
Bij onderwerpen die zich daarvoor lenen of daarom vragen, zoeken we met de samenleving naar invullingen en 
oplossingen. Makkelijk gezegd, moeilijker gedaan. Mensen bekijken dingen vanuit hun eigen belevingswereld, zowel 
zender als ontvanger. De gemene deler is dat we leven in een democratie, waarin we het belangrijk vinden dat we naar 
elkaar luisteren en kijken hoe oplossingen voor zoveel mogelijk mensen kunnen werken. De afbeelding op de achterzijde 
(de participatieladder) laat zien dat er veel vormen zijn om burgers en bedrijfsleven te betrekken. Er is daarin geen ‘goed 
of fout’ of ‘ideale kant-en-klaar oplossing’. Echte aandacht, gezond verstand en de wil tot écht (mede)eigenaarschap 
zijn in ieder geval altijd goede vertrekpunten voor resultaat en succes. 
 

3. BELANGRIJKE EN OMVANGRIJKE OPGAVEN VOOR AMELAND 
Dit zijn de tien meest belangrijke en omvangrijke opgaven en thema’s uit het raadsbreed akkoord.  

   

1) Leefbaarheid en duurzaamheid lopen als rode draad door alle beleidsterreinen   
2) Energietransitie alle gebouwen op Ameland naar fossielvrije energie   
3) Veerverbinding betrouwbaar en toekomstbestendig (*gemeente heeft hier geen beslissingsbevoegdheid) 
4) Welzijnswerk (toekomst)vraag van burgers is leidend, niet de organisatie, effectievere besteding van middelen  
5) Toerisme en vervoer nieuw beleid is in ontwikkeling en staat in het teken van ‘dempen van de drukte’ 
6) Sociale en reguliere huisvesting afmaken lopende projecten, ontwikkelen van nieuwe praktische plannen 
7) Ouderenhuisvesting De Stelp start nieuwbouw begin 2023  
8) Personeelshuisvesting een gezamenlijke kijk op toekomstbestendige huisvesting van werkenden op Ameland 
9) Omgevingswet de invoering van de omgevingswet legt een (onzichtbaar) groot beslag op organisatie en bestuur  
10) (On)voorzien stikstof, corona, vluchtelingenopvang, enz. (nieuwe) ontwikkelingen kunnen ineens zeer urgent zijn. 



afbeelding 2: Bij participatie is het belangrijk dat de bedoeling 

en verwachtingen goed op elkaar zijn afgestemd.  
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afbeelding 4: Wanneer we bij complexe opgaven 
vastlopen in het ‘wat en hoe’ is het raadzaam even een 
stap terug te zetten naar het gezamenlijk ‘waarom’. 

afbeelding 1: We willen zo voortvarend mogelijk uitvoering geven 

aan de opgaven en ambities uit het Raadsbrede akkoord.  

afbeelding 3: Veranderingen in de samenleving 
gaan steeds sneller. Veel opgaven laten zich niet 
meer vangen in vast omkaderde plannen. Dit 
vraagt om ‘groter denken en kleiner doen’. 

 
 
Zelfs wanneer er een breed gedeelde opvatting is over 
waarom iets moet en wat daarvoor ongeveer zou moeten 
gebeuren blijkt het in de praktijk vaak nog verdraaid lastig dit 
te realiseren. Bij bestuursopdrachten die de uitvoering ingaan 
wordt er vaak gewerkt volgens het ‘klassieke’ principe: het 
bestuur gaat over het ‘wat’ en de organisatie over het ‘hoe’. 
Prima als dit werkt en voor iedereen het gewenste resultaat 
oplevert. Simpel houden als het simpel kan.  
 

Bij complexere vraagstukken en participatievraagstukken is 
deze aanpak vaak te beperkt. Hoe complexer en breder het 
vraagstuk hoe belangrijker dat er vooraf een zo breed 
mogelijk gedeeld beeld ontstaat over het ‘waarom’. Het is van 
belang dit breed te verkennen en te doorleven met alle 
betrokkenen. Pas wanneer dit helder is kan (opnieuw) 
gekeken worden naar de aanpak. Problemen en vraagstukken 
kunnen op vele manieren worden aangepakt. De mate waarin 
de oplossing als een succes wordt ervaren door de 
betrokkenen (dus de echte maatschappelijke meerwaarde) 
hangt in grote mate samen met hoe iets is aangepakt. Bij 
participatie en complexere vraagstukken is het dus van belang 
om de betrokkenen deelgenoot te maken en inspraak te laten 
hebben op het ‘hoe’ oftewel: de aanpak. Het is belangrijk dat 
er een breed gevoel ontstaat ‘de kern te pakken’ te hebben. 
Dan ontstaat er brede energie en commitment.  
 
 

 
 

 

Samenwerken aan maatschappelijke meerwaarde 


