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Onderwerp Aanvullendebijdrage Zeist aan Manifest van de Utrechtse gemeenten

Geacht bestuur,

Dankvoor het wederom organiseren van een gezamenlijk manifest namens de Utrechtse gemeenten

richting onze provincie. Vanuit Zeist onderschrijven wij het belang van een helder geluid betreffende

belangrijke beleidsterreinen. We verwachten dat dit manifest de goede samenwerking tussen

provincie en gemeenten verder bekrachtigd.

Evenals in 2019 kiest Zeist ervoor in gezamenlijkheid met de andere U10 gemeenten een bijdrage te

leveren op de gevraagde beleidsterreinen. Via deze brief reiken wij u graag drie aanvullende

‘bouwstenen’ aan voor de nieuwe collegeperiode. Bouwstenen die ons in Zeist aan het hart gaan en

die wij graag blijvend in de aandacht houden.

Samenspel vanuit goed bestuur

Landelijk, regionaal en lokaal staan we voor grote opgavenin Nederland. Meer en meer spelen

gemeenten daarin een rol in de voorhoede. Die rol pakken we in Zeist consequent op in samenspel

met betrokkenen. Een samenspel met inwoners, ondernemers en betrokken organisaties; maar

evenzeer met de provincie en omliggende gemeenten. We beseffen dat niemand alles in z'n eentje

kan en of moet oplossen.

Voor goed samenspel is goed bestuur noodzakelijk. Goed bestuur dat vertrouwen sterkt in de werking

van onze democratie. Ook voor de komende jaren spreken we de wens uit dat we elkaar op dat

gebied blijven inspireren.

We nodigen de provincie en omliggende gemeenten uit om blijvend van elkaars ervaringen en

eventuele fouten te leren. Dit vereist dat we een open boek zijn naar elkaar en de samenleving. Dat

we toegankelijk en bereikbaarzijn. Dat we ervoor zorgen dat onze doelen helder zijn, en onze inzet

doelgericht en doelmatig is. En dat we uiteraard trouw zijn aan de wet- en regelgeving en helder

verantwoording afleggen voor onze besluiten.

Provincie draagt bij aan het goede leven

De kernwaarde voor de Gemeente Zeist is het zijn van een inclusieve samenleving met betekenisvol

leven voor iedereen. Hiermee stellen we het goede leven voor onze inwoners en ondernemers
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centraal. In Zeist zien we daarbij ons groen en onze cultuurhistorie als een grote kwaliteit. Zijn we

ervan overtuigd dat samenleveniets is dat je ook echt samen doet. Willen we wonen mogelijk maken

vooralle generaties. Zien we om naar onze ouderen en zorgen we er tegelijkertijd voor dat Zeist

bruisend blijft voor onze jongeren.

Vanuit haar takenpakket heeft ook de provincie een grote invloed op het goede leven. Omdat er vanuit

de reguliere werkzaamheden weinig rechtstreeks contact is tussen provincies en burgers vraagt dit om

extra bewustwording en inzet. Vanuit Zeist denken we graag mee in het versterken van de

betrokkenheid.

Weerbaar bestuur

Wij geloven dat goed bestuur, samenspel en het sterken van het goede leven van alle inwoners zal

bijdragen aan het verminderen van polarisatie en ondermijning van de democratie. Tegelijkertijd

beseffen we dat die inzet er eenis van lange adem.

Kijkend naar de huidige graad van intimidatie en verbale agressie en bedreiging richting politieke

ambtsdragers en ambtenaren (cijfers van de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022) is duidelijk dat we

ook gerichter bezig moeten blijven met het tegengaan daarvan. De afgelopen jaren is daar hard aan

gewerkt. Verschillende instrumenten, handreikingen en protocollen zijn ontwikkeld om politieke

ambtsdragers en ambtenaren in dit proces te ondersteunen. De komende periode werken we graag

samen met de provincie en gemeenten in de regio aan het versterken van onze weerbaarheid.

Hoogachtend,

burgermeester en wethouders van Zeist,

de gemeentesecretaris de burgemeester

voll
dr.jH.S Grotens
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