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Raadsleden Tubbergen; Commissieleden niet zijnde raadsleden
College B&W Tubbergen; Ankersmid, Patricia
Concept Maatschappelijk Akkoord Tubbergen
1. Inleiding Maatschappelijk Akkoord.pdf; 2. De kernagenda's.pdf; 3. De
kernoverstijgende agenda's.pdf; 4. Begroting in Balans.pdf

Geachte raads- en commissieleden,
Op verzoek van het college zend ik u onderstaand (cursief) bericht met de daarbij behorende bijlagen, waarmee u het
concept voor het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen wordt aangeboden.
Met vriendelijke groet,
Laurens Legtenberg

Beste raads- en commissieleden,
Na de verkiezingen zijn we in gesprek gegaan met onze inwoners, ondernemers en organisaties. Samen met
elkaar hebben wij het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) opgesteld; de agenda met de thema’s waaraan we
de komende jaren samen gaan werken. De eerste mijlpaal in dit proces hebben we inmiddels behaald: de gesprekken
die we in de afgelopen maanden hebben gevoerd zijn vertaald in het concept Maatschappelijk Akkoord. Dat maakt
dat het nu tijd is voor stap twee; het definitief maken van het MAT.
Omdat we graag willen dat iedereen achter dit akkoord staat, krijgt iedereen die meegedacht en meegepraat de
mogelijkheid om er nog iets van te vinden. Al onze gesprekspartners kunnen hun wijzigingen doorgeven op
woensdag 10 oktober tussen 17:30 en 19:00 uur. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn als
gastheer of gastvrouw en om met hen in gesprek te gaan. Vervolgens heeft u van 19:00 en 19:30 uur de tijd om de
wijzigingen en opmerkingen van onze inwoners te bekijken. Aansluitend wordt er om 19:30 uur een openbaar
raadsdebat gehouden over de inhoud van het Maatschappelijk Akkoord. Tussentijds hoeft u niet naar huis om te eten,
want wij zorgen ook voor een hapje en een drankje, want het is tenslotte ook een beetje feest! Wilt u zich
voorbereiden op deze bijeenkomst? Het concept MAT kunt u vinden op https://www.tubbergen.nl/hetmaatschappelijk-akkoord-0. De stukken zijn ook gebundeld in 4 delen toegevoegd aan deze mail.
Toelichting MAT en begroting 2019 op maandag 8 oktober
Ter voorbereiding op de debatavond van 10 oktober nodigen we u op maandag 8 oktober om 19:30 uur uit voor een
toelichting op de totstandkoming van het Maatschappelijk Akkoord en de Begroting 2019. De financiële gevolgen van
de voorstellen uit het MAT zijn verwerkt in de conceptbegroting 2019. Een eerste opzet van deze conceptbegroting
2019 wordt u nog voor het weekend toegezonden zodat u voor de bijeenkomst van 8 oktober een goed beeld heeft
van de (financiële) gevolgen van de voorstellen uit het MAT voor onze begrotingspositie.
We wensen u veel leesplezier en hopen u te zien op maandag 8 oktober om 19:30 uur en woensdag 10 oktober om
17:30 uur.
Met vriendelijke groet,
Het college van de gemeente Tubbergen
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