Schriftelijke vragen aan het college
(artikel 39 RvO)

Datum: 14 januari 2019

Nummer: 05

Aan de voorzitter van de raad
Steller van de vragen: fractie GBA – raadslid Ton Berben
Onderwerp: Resultaten onderzoek Cittaslow.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Is het college op de hoogte van het onderzoek van mevrouw Karin Elgin-Nijhuis naar Cittaslow
in Nederland? Zo ja, is het college benaderd om daarvoor input aan te leveren? Zo ja, heeft het
college dat gedaan?
Ja, het college is op de hoogte en heeft hier voor input geleverd. Burgemeester Minses is één
van de respondenten in het onderzoek. Mevrouw Elgin-Nijhuis is benaderd om haar
onderzoeksresultaten en aanbevelingen te presenteren aan het college en de bij Cittaslow
betrokken ambtenaren. Eind februari vindt deze presentatie plaats.
Is het college bekend met de samenvatting van de resultaten van dat onderzoek, welk is
gepubliceerd op:
https://www.rsm.nl/fileadmin/Images_NEW/CCC/Book_of_abstracts_2018.pdf, op pagina 1214)?
De portefeuillehouder is eind november per mail op de hoogte gesteld van de samenvatting
van de onderzoeksresultaten door mevrouw Elgin-Nijhuis. Om de overige collegeleden te
informeren wordt de prestentatie georganiseerd. Het College is benieuwd naar de
onderzoeksresultaten en wil hier graag actief mee aan de slag.
2. Herkent het college zich in de conclusie uit het onderzoek dat de bekendheid met het keurmerk
Cittaslow als mager valt te beschouwen? Zo nee, waarom niet?
Het college heeft nog geen conclusies getrokken uit het onderzoek.
3. Herkent het college zich in de conclusie uit het onderzoek dat één van de onderliggende
oorzaken van het gebrek aan bekendheid met het keurmerk te maken heeft met de
afwezigheid van een (duidelijke) strategie van de gemeente op dit gebied?
Het college heeft nog geen conclusies getrokken uit het onderzoek. U verwijst in uw
vraagstelling consequent naar “de gemeente”. Wellicht ten overvloede merken wij op dat het
onderzoek niet is uitgevoerd in of naar één specifieke gemeente. Het onderzoek heeft een
bredere aanpak gekend.
4. Wat is de strategie van de gemeente? Is die strategie gepubliceerd? Wat doet het college om
deze strategie naar de inwoners en de Cittaslow Supporters uit te dragen?

Facetbeleid: Cittaslow is een vast onderdeel van alle beleidsprocessen. Het gemeentebestuur
stelt zich bij het nemen van besluiten altijd de vraag of het besluit in overeenstemming is met
de uitgangspunten van Cittaslow. Deze strategie staat gepubliceerd op de website van
Cittaslow Nederland. Momenteel wordt er gewerkt aan een startnotitie waarin de herijking van
Cittaslow in gemeente Alphen-Chaam wordt beschreven. Cittaslow Supporters krijgen hier een
prominente rol in.
5. Herkent het college zich in de conclusie uit het onderzoek dat een andere onderliggende
oorzaak van het gebrek aan bekendheid met het keurmerk te maken heeft met de hoge
werkdruk en een gebrek aan capaciteit? Wat is het college voornemens daar aan te doen?
Het college heeft nog geen conclusies getrokken uit het onderzoek, maar de portefeuillehouder
heeft eind 2018 gevraagd om herijking van de huidige strategie. Bekendheid met het keurmerk
is hier ook een onderdeel van. Dit vraagt om meer samenhang binnen de gemeente, zowel
intern als extern.
6. Herkent het college zich in de conclusie uit het onderzoek dat Cittaslow Supporters
teleurgesteld zijn in de (onderlinge) samenwerking met betrekking tot Cittaslow? Wat is het
college voornemens daar aan te doen? Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de Cittaslow
Supporters worden ‘opgelijnd’ en meer onderling en met de gemeente gaan samenwerken om
de Cittaslow-gedachte uit te dragen?
Dit is onderdeel van de Ontwikkelagenda toerisme en recreatie. In 2018 is aangegeven dat dit
in 2019 opgepakt gaat worden. Het is een onderdeel van de startnotitie zoals hierboven
beschreven.
7. Wat gaat het college doen met de overige aandachtspunten en suggesties van het onderzoek?
Deze worden binnenkort gepresenteerd door mevrouw Elgin-Nijhuis. Naar verwachting worden
deze aandachtspunten meegenomen in de startnotitie.
Ondertekening en naam
Namens de fractie GBA – raadslid Ton Berben.

