
 

Toelichting: 

Motie:  korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek 

wordt uitgesproken (art. 1 onder f. Reglement van orde raad(RvO) 

Procedure: Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter 

worden ingediend. (art. 36, tweede lid RvO).   
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De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,  

 

 

Overweging/constatering: 

- Dat de raad wordt uitgenodigd om zelf met aanpassingsvoorstellen te komen 

- Het ‘geluk en welbevinden’ van de mensen bovenaan de politieke agenda hoort. 

- Gemeenten sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, 

verantwoordelijk zijn voor het welzijn van haar burgers. 

- Het beleid zich meer expliciet op het geluk van burgers zou moeten richten, mede 

omdat het hebben van een gelukkige bevolking de overheid ook vele voordelen 

biedt. 

- Investeren in welbevinden en geluk is een belangrijke opdracht is in een tijd waarin 

steeds meer mensen professionele hulp zoeken voor hun psychische problemen en 

waarin arbeidsuitval of verminderde arbeidsproductiviteit vaak te maken heeft met 

verminderde mentale weerbaarheid. 

- In de nieuwe situatie er veel van de inwoner wordt verwacht zoals; bijdragen aan hun 

leefomgeving, zorgen voor zichzelf en voor elkaar, vorm geven aan hun culturele 

omgeving en beleving. 

 

 

 

 

Verzoekt het college: 

Om in deel B van de In de 1e rapportage 2015 “geluk” als indicator op te nemen en de 

doelstellingen en verwachte resultaten hiervan te verwerken in de begroting 2016 

 

 

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 
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Toelichting:  

 

In 2011 namen de Verenigde Naties een resolutie aan die het belang van 
geluksdata onderstreepte. In 2013 kwam de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) met specifieke richtlijnen voor het 
meten van geluk. Overheden verzamelen steeds vaker zulke data: het Verenigd 
Koninkrijk meet haar National Well-Being en ons eigen Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP) doet regelmatiger onderzoek naar het geluk van de 
Nederlanders. 
Ook de wetenschap houdt zich steeds meer bezig met geluk. Begin jaren 
negentig werd er nauwelijks gepubliceerd op het gebied van ‘gelukseconomie.' 
In 2000 begon het aantal publicaties snel te groeien, tot een piek van bijna 
vijfhonderd in 2013. Als het gaat om de keuzes die gemaakt moeten worden in 
de begroting 2016 zou ‘geluk’ en ‘welbevinden’ een factor moeten zijn die 
wordt meegewogen. 

Er was een tijd, toen basisbehoeften nauwelijks werden vervuld, dat economische indicatoren 

een goede benadering waren over hoe goed het ging met een land. Maar hoe rijker landen 

werden en meer basisbehoeften werden vervuld, hoe meer economische indicatoren hun doel 

voorbij schoten", stellen geluksdeskundige Ed Diener en psycholoog Martin Seligman (2004; 

p. 20). "Wetenschappers zijn nu in staat om geluk direct te meten. Dat maakt het mogelijk om 

een systeem te vestigen van nationale geluksindicatoren, die economische indicatoren kunnen 

aanvullen. Er is zelfs wat te zeggen voor het centraal stellen van geluksindicatoren, en dat de 

economische indicatoren moeten worden gezien in hun relatie tot de geluksindicator. [..] Het 

wordt tijd om geluk die prominente plaats te geven in beleidsdiscussies" (Diener & Seligman, 

2004; p. 25). Nog meer deskundigen pleiten voor meer geluk en welbevinden in beleid 

Toch is geluk geen expliciet doel in overheidsbeleid. Dat is mede veroorzaakt door het gebrek 

aan meetbaarheid. Echter, wetenschappers constateren nu dat ze geluk betrouwbaar en 

nauwkeurig meten. Dat maakt het nu mogelijk om beleid niet alleen te baseren op een 

filosofie van geluk, maar ook op de wetenschap van geluk. 

Het wordt tijd dat welbevinden een plek krijgt in overheidsbeleid. Dát is wat mensen willen, 

en het kan prima onderzocht worden. Indicatoren van welbevinden kunnen een cruciale rol 

spelen bij de selectie, analyse, aanpak en evaluatie van allerlei problemen. Als het 

welbevinden van mensen in kaart wordt gebracht, kan daadwerkelijke vooruitgang worden 

geboekt.  

Een videoverslag van de werkconferentie sturen op geluk kunt u vinden op onderstaande link 

https://youtu.be/XtAWtCqlodE  

(rechtermuisknop, klik op hyperlink openen) 

 

 

Naam/fractie/handtekening 

Merieke Bredewold 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/309
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