
                                                                             
 
 

Motie: M 12.1  

Agendapunt: 12. Prioritering werkzaamheden  

Onderwerp: Herstelagenda  

De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 12 mei 2021, gehoord hebbende de 
beraadslaging, 

overwegende dat: 

- de crisis als gevolg van de coronapandemie de samenleving diep heeft geraakt;   
- het college heeft aangegeven dat met name op het gebied van mentale en fysieke 

gezondheid, economie, veiligheid, toerisme en onderwijs de impact groot is en dat de ambities 
en plannen uit de tijd van voor de crisis in een ander perspectief moeten worden geplaatst; 

- een heroverweging en prioritering van werkzaamheden en ambities nodig is gebleken om 
recht te kunnen doen aan getroffen bevolkingsgroepen, sectoren en lokale vraagstukken; 

- het college het voorstel heeft gedaan hiertoe in 2021 een lokale herstelagenda te ontwikkelen;  
- deze zal aansluiten op de nationale herstelagenda en gebonden is aan de financiële ruimte en 

bevoegdheden van een lokale overheid;  

van mening dat: 

- de vrijkomende tijd en middelen op passende wijze ingezet moeten worden voor het (opstellen 
en) uitvoeren van de herstelagenda;  

- de herstelagenda gericht moet zijn op het wegwerken van de door Covid-19 opgelopen 
negatieve maatschappelijke en economische effecten voor de samenleving;  

- de herstelagenda tot stand moet komen in overleg met een brede vertegenwoordiging van de 
samenleving; 

- waar mogelijk wel snel gestart moet worden met het herstel; 
- zowel korte als lange termijn oplossingen deel uit moeten maken van de herstelagenda; 
- herstel soms mogelijk is door een eenmalige actie maar het ook kan voorkomen dat 

regelingen moeten worden aangepast omdat herstel langer gaat duren en daarvoor ruimte 
van een meer structurele aard moet worden geboden;  

roept het college op: 

1. de vrijkomende tijd en middelen (door te temporiseren of deels stop zetten) op passende wijze 
in te zetten voor het (opstellen en) uitvoeren van de herstelagenda;  

2. de te ontwikkelen herstelagenda te richten op het wegwerken van de door Covid-19 
opgelopen negatieve maatschappelijke en economische effecten voor de samenleving;  

3. de aandachtsgebieden voor de herstelagenda te verzamelen in gesprek met een brede 
vertegenwoordiging van de samenleving, deze vast te leggen en uit te voeren; 

4. tussentijds onderdelen van de herstelagenda reeds aan de raad voor te leggen om met de 
uitvoering van die delen alvast te kunnen beginnen om, waar mogelijk en noodzakelijk, sneller 
te starten met onderdelen van het herstel; 

5. zowel korte als lange termijn oplossingen deel uit laten maken van de herstelagenda en waar 
nodig als college met voorstellen naar de raad te komen; 

6. de raad bij iedere raadsvergadering kort bij te praten over de voortgang van het herstel; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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