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Participatief traject bestuursprogramma Bernheze 2022 – 2026  

CDA, Lokaal en SP hebben samen een coalitieverklaring opgesteld. Een document waarin we 

richting geven aan de agenda en programmering voor de komende vier jaar alsook de langere 

termijn.  

Dit document vraagt om verdere uitwerking en uitdieping in de vorm van een bestuurlijk 

programma. Deze verdieping willen we participatief vormgeven met de gehele gemeenteraad en 

andere stakeholders zoals verenigingen, instellingen, dorpsraden, ondernemersverenigingen en 

inwoners. 

Het bestuursprogramma Bernheze kan na vaststelling in de gemeenteraad financieel worden 

vertaald in de meerjarenbegroting 2023-2026 en als gebruikelijk eveneens worden vastgesteld 

door de gemeenteraad. 

Procesvoorstel 

27 mei: verzenden coalitieverklaring en procesvoorstel naar fracties. 

Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 2 juni.  

2 juni: raadsvergadering: installatie van het nieuwe college en coalitieverklaring.  

Ophalen van de eerste reactie van fracties op de coalitieverklaring. Deze eerste reacties dienen 

als input voor de werksessie met de gemeenteraad over het bestuursprogramma.  

9 juni: werksessie met de gemeenteraad t.b.v. opstellen bestuursprogramma.  

Werksessie met de gemeenteraad (raads- en burgerleden) om aan de voorkant input op te halen 

over de belangrijkste zaken die aan de orde dienen te komen in het bestuursprogramma. In de 

sessie geven we verder invulling aan de uitdagingen voor de gemeente Bernheze voor deze 

bestuursperiode. Dat doen we op basis van de coalitieverklaring. Aan verschillende tafels gaan we 

met elkaar in gesprek.  

13 juni – 8 juli: Input van inwoners t.b.v. het bestuursprogramma.  

In deze periode kunnen inwoners via ons participatieplatform samenbernheze.nl aangeven wat zij 

belangrijk vinden voor het bestuursprogramma.  

23 juni (15.00-19.00u): inloopmoment voor inwoners.  

Voor de inwoner die liever op een fysieke bijeenkomst zijn of haar input levert, organiseren we een 

inloopmoment in de hal van het gemeentehuis. We kiezen voor dit moment omdat het voorafgaand 

is aan de raadsvergadering. Op deze manier  is het zowel voor collegeleden als voor raadsleden 

mogelijk om in aanloop naar dit moment ook reeds binnen te lopen.  
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16 juni en 30 juni: Themabijeenkomsten met stakeholders 

In een aantal bijeenkomsten willen we in gesprek aan de hand van thema’s met stakeholders. In 

ronde tafel gesprekken, maken we nader kennis met elkaar en verkennen we wat er volgens de 

stakeholders meegenomen kan worden in het bestuursprogramma. In juni en juli neemt het college 

de ruimte om, ook buiten deze themabijeenkomsten, het gesprek aan te gaan met verenigingen, 

instellingen, dorpsraden, ondernemersverenigingen, inwoners en andere stakeholders.  

Juli/augustus 2022: ambtelijk uitwerken concept bestuurlijk programma.  

In de zomerperiode wordt de opgehaalde input verder uitgewerkt. In dezelfde periode kijken we 

ook naar de eerste koppelingen en doorvertaling naar de concept meerjarenbegroting.  

12 September 2022 – Het concept-bestuurlijk programma opiniërend bespreken in een extra 

raadsbijeenkomst.   

Deze sessie is in plaats van een bespreking in de commissie bestuur en strategie i.v.m. 

aanlevertermijn voor de raad van november. Op deze manier is er meer tijd voor een zorgvuldige 

verwerking van de resultaten van deze bespreking.  

3 November 2022 – vaststellen bestuurlijk programma gemeenteraad en parallel daaraan 

vaststelling meerjarenbegroting 2023-2026.  

Q1 2023 – eventuele zaken die niet (tijdig) in het bestuurlijk programma zijn opgenomen en 

derhalve ontbreken in de begroting via de eerste begrotingswijziging alsnog opnemen.  

 

 

 

 

 

 


