
 
 
Motie ‘Over de samenleving van Meierijstad’ 
 
Onderwerp: agendapunt 7, bespreking coalitieakkoord 2022-2026 
 
De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 19 mei 2022, gehoord de 
beraadslaging,  
 
constaterende dat: 

• de gemeenteraad kennis nam van het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Thuis in Meierijstad’, 
 

overwegende dat: 

• de samenleving gebukt gaat onder verlies aan sociale cohesie en groei van eenzaamheid, 
armoede en onzekerheid, 

• door deze en andere ontwikkelingen de polarisatie in de samenleving groeit, 

• deze polarisatie leidt tot een toenemende verwijdering van inwoners tot de overheid en/of 
andersom, 

• dat daarom die lokale overheid alles op alles moet zetten om deze ontwikkeling te keren, 

• waarbij het gaat om solidariteit met en steun aan de kwetsbaren (op welk gebied dan ook), om 
het herkennen en erkennen van noden, wensen en standpunten en om het versterken van 
invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid van inwoners, 

• dit streven een belangrijke opdracht is aan gemeenteraad en college en daarom een prominente 
plek verdient in het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma, 

 
roept de beoogde coalitie en het beoogde college op om:  

• het thema samenlevingsontwikkeling als addendum toe te voegen aan het coalitieakkoord en uit 
te werken in het collegewerkprogramma , 

• daarbij de in bijlage toegevoegde tekst als inspiratie te gebruiken 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie Hart  
  



Bijlage: suggestie voor toe te voegen tekst: 
 
Hoofdstuk 9: Samenlevingsontwikkeling 
 
We schenken deze bestuursperiode extra aandacht aan de ontwikkeling van de samenleving. Dat is 
nodig. Door allerlei ontwikkelingen (oorlog Oekraïne, corona, klimaatcrisis, wegvallen van ooit 
vanzelfsprekende zuilen, migratie, sociale media) dreigt verbinding in de samenleving plaats te 
maken voor ontbinding. Hierdoor worden scheidslijnen tussen groepen en subgroepen inwoners 
versterkt en transformeren ze tot diepe kloven. Vermogend tegenover arm, autochtoon tegenover 
mensen met een migratieachtergrond, vertrouwen tegenover wantrouwens, perspectief tegenover 
perspectiefloos.  
 
De gemeente heeft een belangrijke taak om deze ontwikkeling een halt toe te roepen en vervolgens 
in te zetten op een samenleving waarin mensen weten dat ze ertoe doen, dat ze er voor elkaar zijn 
en dat de overheid er voor hen is. Dat de overheid ván hen is. Het gaat daarbij concreet om de 
volgende zaken: 
 

1. Het verbeteren van politieke burgerparticipatie, waarbij wordt ingezet op invloed, 
zeggenschap en verantwoordelijkheid van inwoners, 

2. Het bereiken en mobiliseren van juist die inwoners die onvoldoende worden bereikt door de 
gemeenten en/of van inwoners die de overheid wantrouwen, 

3. Het actief stimuleren en faciliteren van burgerschap, waaronder het uitdaagrecht, 
buurtinitiatieven, bemoeienis bij gemeentelijk beleid en onderlinge hulp en solidariteit. 

 
  


