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Beste leden van de raad, 

 

Met deze brief informeren wij u over het vaststellen van het ‘Uitvoeringsakkoord 2023-2026 wijk- en dorpsraden 

Breda; zo werken we samen in partnerschap met wijk- en dorpsraden in Breda’ d.d. 24 januari 2023. 

 

Het vorige uitvoeringsakkoord tussen de gemeente en de dorps- en wijkraden in Breda liep tot en met het jaar 2022. 

In samenwerking met de dorps- en wijkraden is een nieuw uitvoeringsakkoord 2023-2026 opgesteld om het 

partnerschap met de dorps- en wijkraden te continueren. Bij de totstandkoming van het nieuw akkoord zijn beelden, 

ervaringen en ideeën uit de beeldvormende sessies van de raad (december 2021) meegenomen. Bijvoorbeeld het 

meer inzetten van een digipanel / PlanBreda met nauwe ondersteuning vanuit de gemeente en andere 

ondersteuningsactiviteiten. We willen de raad bedanken voor de hoge betrokkenheid bij dit onderwerp.  

 

Het proces om te komen tot een nieuw uitvoeringsakkoord bestond uit een fysieke bijeenkomst met als doel het 

ophalen van de inhoud voor dit akkoord. Deze bijeenkomst is door de dorps- en wijkraden als goed en constructief 

ervaren. Na deze bijeenkomst is een eerste concept uitvoeringsakkoord opgesteld. Op dit concept hebben de raden 

hun reactie kunnen geven. Het akkoord is vervolgens verfijnd waarna een definitieve versie is opgesteld. Deze versie 

is als bijlage toegevoegd.  

 

Het accent in het uitvoeringsakkoord 2023-2026 ligt op maatwerk, partnerschap en de onderwerpen leefbaarheid en 

veiligheid. Om het partnerschap te benadrukken is o.a. de subtitel aangepast (subtitel = ‘zo werken we samen in 

partnerschap met wijk- en dorpsraden in Breda’) en is een mindset geformuleerd. Die mindset luidt: zie om naar 

elkaar; focus op verbinden; proactief; transparant; constructief; iedereen is welkom. Er is extra aandacht voor meer 

bewustwording voor de rol van de dorps- en wijkraad en andere bewonersgroepen binnen de organisatie (het tijdig en 

zorgvuldig betrekken bij initiatieven in de stad) en PlanBreda als participatieplatform. Het Uitvoeringsakkoord is 

wederom een mooie start om in partnerschap de opgaven in Breda verder te brengen.  

 

De ondertekening van het Uitvoeringsakkoord 2023-2026 heeft 27 maart 2023 plaatsgevonden. Door het tekenen van 

het ‘Uitvoeringsakkoord 2023-2026 wijk- en dorpsraden Breda; zo werken we samen in partnerschap met wijk- en 

dorpsraden in Breda’ kunnen motie Mv1 Motie 1 nav BSNO Toekomstbestendige wijk- en dorpsraden (notubiz.nl) en 

motie Mv2 Motie 2 nav BSNO Toekomstbestendige wijk- en dorpsraden (notubiz.nl) als afgedaan worden beschouwd.  
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