Inleiding
Voor u ligt het Maatschappelijk akkoord, onze gezamenlijke agenda voor de komende
vier jaren, opgesteld door betrokken inwoners, ondernemers, maatschappelijke
organisaties, de gemeenteraad en het college van de gemeente Tubbergen.
In de achterliggende jaren zijn we met elkaar hard aan de slag gegaan met Mijn Dorp
2030. Een prachtig proces waarin we samen kijken naar wat belangrijk is om de
kernen binnen onze gemeente op lange termijn leefbaar te houden. We hebben al
veel bereikt en er liggen veel plannen voor de toekomst waarin we nauw samen
blijven werken. Die samenwerking zal soms best veel van ons vragen, want niet alles
kan. Dat maakt het mooi, maar soms ook lastig!
Deze nieuwe manier van samenwerken past niet bij de traditionele manier van
werken waarbij de politiek een coalitieakkoord opstelt. Daarom is er voor gekozen
om het ditmaal anders en vooral met elkaar te doen, met als doel één gezamenlijke
maatschappelijke agenda die aansluit bij en ook uitgaat van de kennis, energie,
betrokkenheid en het probleemoplossend vermogen van ons allen. Het resultaat is
een agenda met daarin de zaken waaraan we in de komende jaren gaan werken, de
manier waarop we dit gaan doen en wie waar verantwoordelijk voor is.
Net als een gewone agenda, is ook het Maatschappelijk Akkoord een praktisch
document, waarin op overzichtelijke wijze per dorp de gemaakte afspraken staan
beschreven. Naast de thema’s die belangrijk zijn voor de dorpen, zijn ook een tiental
thema’s benoemd die belangrijk zijn voor ons allemaal en waarbij vooral raad en
college aan zet zijn.
Omdat we allemaal - inwoners en gemeente - te maken hebben met schaarste in tijd
en in geld, moeten er wel keuzes gemaakt worden. In het Maatschappelijk Akkoord
Tubbergen zijn die keuzes gemaakt. De prioriteiten van de inwoners zijn afgezet
tegen wat financieel en qua inzet van uren mogelijk is. In dit document is met de
kleur groen aangegeven aan welke speerpunten en activiteiten de gemeente in 2019
een bijdrage levert.
Het Maatschappelijk Akkoord is een levend document. Dat betekent dat we het
samen in de loop der tijd kunnen aanpassen en aanvullen met zaken die op dat
moment belangrijk voor ons allen zijn. Met het Maatschappelijk Akkoord in onze
hand werken we samen aan het leefbaar houden van onze mooie gemeente waar het
ook in de toekomst goed wonen, werken en recreëren blijft.
Tubbergen, oktober 2018

