Onze beginselen

Legitimiteit
Wij willen graag open discussies in de raad waarbij besluiten op zo’n breed mogelijke consensus
kunnen rekenen. Bij een beslisprocedure wordt in principe alleen macht gebruikt als sluitsteen voor
een niet volledig geslaagde discussie. Wij nemen beslissingen en maatregelen die in
overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving en waartoe wij bevoegd zijn. Wij
bevorderen een rechtmatig beheer en besteding van de middelen. Elke beslissing vraagt haar eigen
afweging. De beslissingen en maatregelen zijn inhoudelijk en procedureel te rechtvaardigen. Dit
dient ter legitimiteit van het gevoerde beleid, ook voor degenen die het ermee oneens zijn. De
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur staan bij ons hoog in het vaandel.
Openheid en integriteit

Ons doen en handelen, moet ervoor zorgen dat we geloofwaardig gevonden worden. Wij zijn open
over te volgen procedures en besluiten. Relevante informatie moet openbaar en voor iedereen
toegankelijk zijn. Wij hebben een ontvankelijke houding. Het is vanzelfsprekend dat het
gemeentebestuur wet- en regelgeving naleeft, juist als (mede)-regelgever. We handelen
gewetensvol.
Participatie
Participatie betekent het betrekken van burgers en belangrijke partijen uit de omgeving bij het
vormen of bijstellen van beleid. Wij willen interactief omgaan met onze omgeving door
daadwerkelijk te luisteren naar vragen en ideeën van betrokkenen over een concreet onderwerp en
zullen ons tegenover hen verantwoorden over wat we daarmee hebben gedaan.
Behoorlijke contacten met burgers
Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden is onze leidraad. Wij gedragen ons behoorlijk
in contacten met burgers. Wij zijn duidelijk over wat de burger van ons kan verwachten

Doelgerichtheid en doelmatigheid
Of een onderzoek echt nodig is zullen wij toetsen aan
doelmatigheid en doelgerichtheid. De burger mag erop
vertrouwen dat zijn belastinggeld goed wordt besteed ten
behoeve van het bereiken van de doelen. Wij werken
doelgericht samen met andere organisaties. Wij zullen
welzijn op individueel niveau verhogen door de risico’s, die
het leven nou eenmaal met zich meebrengt, collectief te
dragen. Gestelde doelen moeten uitvoerbaar en
handhaafbaar zijn. Taak, verantwoordelijkheid en
bevoegdheid vormen hierbij altijd een drie-eenheid.

Lerend en zelfreinigend vermogen
Wij verbeteren onze prestaties door te leren van eventuele fouten en andere ervaringen. Wij zijn
aanspreekbaar op ons functioneren. Wij zijn ontvankelijk voor signalen uit de omgeving.
Verantwoording
Het dragen van verantwoordelijkheden vraagt om het afleggen van verantwoording. Om de
(democratische) controle mogelijk te maken zijn wij bereid ruimhartig verantwoording af te leggen
over hoe wij verantwoordelijkheden dragen en invullen.

