Iedereen spreekt mee
Waarom ?
Iedereen spreekt mee. Dat is een van de motto’s van het nieuwe coalitie-akkoord.
GroenLinks, PVDA, VVD en CDA willen naar een grotere betrokkenheid van burgers bij wat
het bestuur doet.
Het is niet meer voldoende als bestuurder het beleid en het bestuur te enten en baseren op
het eens in de vier jaar gegeven mandaat. Burgers zijn in toenemende mate mondig en
willen echt wat te zeggen hebben, zelf mede vorm geven aan wat in hun omgeving gebeurt,
zelf mede bepalend zijn in wat nodig is voor de ontwikkeling van het dorp, echte
medezeggenschap, de mogelijkheid hebben het beleid te beïnvloeden.
Formele inspraak zoals bij bestemmingsplannen, reageren op nota’s, wachten op adviezen
van cliëntenraden etc. is niet meer afdoende. Het openbaar bestuur moet veranderen.
Gekozen politieke bestuurders beseffen dat de democratische legitimatie versterkt cq.
vernieuwd moet worden.
De raad, het college en de ambtelijke organisatie gaan de boer op: naar de mensen waar het
om gaat, in gesprek met belanghebbenden, onderzoeken waar knelpunten en problemen
liggen. Maar ook op zoek naar kansen, naar initiatieven vanuit de bevolking, deze
bespreken, onderzoeken, de dialoog aangaan over haalbaarheid, ruimte geven aan het
zelfinitiatief en het zelfoplossend vermogen, draagvlak zoeken voor mogelijke oplossingen
van grote problemen, de ervaring van direct betrokkenen ophalen, verbanden leggen en
nieuwe allianties smeden. Urenlange discussies in de gemeenteraad en het politieke
gehakketak en stokpaarden berijden: daar komen we niet meer verder mee en doet de
mensen afkeren van het openbaar bestuur.
Dat is de uitdaging voor de komende jaren, de uitdaging voor de gemeenteraad, het college
en de ambtelijke organisatie. Het veronderstelt een verandering van houding, cultuur en
werkwijze.

Wat is nodig:
•

Politieke wil

•

Bereidheid oude patronen te doorbreken

•

Bereidheid macht te delen

•

Bereidheid gebaande banen te verlaten

•

Naar buiten te treden en burgers te ontmoeten

•

Invoelingsvermogen

•

Luisteren

•

Verbeeldingskracht

•

Bereidheid te experimenteren en fouten te maken

•

Vertrouwen op de denkkracht van de samenleving

•

Bereidheid Burgers de kans te geven om hun geluid te laten horen

•

Nieuwe organisatie en voorbereiding raadsagenda

•

Geduld

Hoe?
Het boven geschetste is een ideaal beeld dat pas op langere termijn gerealiseerd kan
worden. De verandering gaat niet van de ene op de andere dag en kan ook niet per decreet.
Hoe kunnen we starten ?
Er is een aantal mogelijkheden om op in te zetten.
1. Kaderstelling door de raad nieuwe stijl: dat is het voorstel dat nu voorligt en

waar wij achter staan. Wij willen daar nog wel een paar opmerkingen over
maken.
De GroenLinks fractie wil meer naar buiten, naar de mensen. Dat betekent dat
we op locatie vergaderen. Ten tweede willen we duidelijker verwoord zien wat
ieders rol is en wat de wederzijdse verwachtingen zijn, vooatal van de mensen
die we erbij willen betrekken. Ten derde een bespreking van de onderwerpen
waarmee gestart wordt, in het presidium.
Ten vierde: een evaluatie per 1 januari 2015. November is te vroeg.

Wij zelf denken aan onder meer de volgende onderwerpen:

ZORG
Wormer- en Jisperveld
WERK/Participatie

Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden om uitwerking te geven aan het
parool van ‘Iedereen spreekt mee’.
Bijvoorbeeld:
2. Beter mogelijk maken van burgerinitiatieven;

3. Gebruik van sociale media/internet.
4. In het leven roepen van een internetpanel dat regelmatig wordt gebruikt om

opinies te peilen, reacties op te roepen etc.
5. Partijen gaan zelf de boer op: voorbeeld circus van de zorg;
6. Partijen brengen zelfstandig, ondersteund door de ambtelijke organisatie,

belanghebbenden bij elkaar zoals bij baggerverhaal De Poel met als doel

doorbraken te forceren in dossiers die behoorlijk vast zitten. Raad neemt zelf
initiatief.
7. Organisaties/burgers uitdagen zelf met ideeën/voorstellen te komen om

nieuwe taken van de gemeente te organiseren en dit faciliteren door contact te
leggen met goede voorbeelden. Gemeente faciliteert.
Het zal goed zijn als er een werkgroep uit de raad komt aangevuld met
geïnteresseerde burgers die deze en of andere voorstellen gaat uitwerken en
daarover aan de raad rapporteert.
Wij horen graag de reactie van de andere partijen.
Dat betekent dat we nu beginnen met het voorstel zoals het er nu ligt en in een later
stadium daaraan instrumenten toevoegen al dan niet in combinatie met het
onderhavige voorstel.

