Onderwerp: Tweede cursus “Politiek Bewust, Politiek Actief”

Toelichting:
In december 2016 heeft de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier besloten, naar aanleiding van een
voorstel van de CDA-fracties in het Westerkwartier, de griffiers te vragen om te komen met een
voorstel om een cursus te organiseren. Doel van de cursus is inwoners inzicht te geven in hoe de
gemeente en specifiek de gemeentepolitiek werkt. Mogelijk zijn er ook deelnemers aan de cursus die
dit als een opstap naar een rol in de politiek zien en zich zullen binden aan een partij of anderszins.
Het ministerie van BZK heeft een beperkt aantal cursussen geschonken aan gemeenten die een goede
motivering hadden om een dergelijke cursus te organiseren. De griffiers hebben tijdens het kerstreces
een dergelijke motivering opgesteld en deze is geselecteerd voor een gratis cursus. Dit betekent dat er
geen kosten verbonden zijn aan de huidige cursus. Het vergt wel inzet van griffies en raadsleden.
Er is veel animo voor de cursus. De eerste cursus is vol (30 personen) en er is een reservelijst
aangelegd waarop op het moment van sluiten van de inschrijving, 5 september jl., 20 namen staan. Op
zich is dit genoeg om een tweede cursus te kunnen starten. Met nog een oproep kunnen mogelijk de
laatste plaatsen ook nog worden gevuld. De opzet van de tweede cursus is overigens gelijk aan de
eerste en vraagt ook inzet van griffies en raadsleden.
De cursus kost € 7.500. Een bedrag dat wordt gedeeld door de vier deelnemende gemeenten. Omdat de
gemeenteraadsverkiezingen in november 2018 worden gehouden betekent dit dat de kieslijsten al voor
het zomerreces van 2018 zullen worden opgesteld. Al ruim voor die tijd zal dus helder moeten zijn,
zowel voor de deelnemers aan de cursus die een actieve rol in de politiek wensen als voor de politieke
partijen, wie een plek op die lijsten krijgen. De tweede cursus zal daarom nog dit najaar en deels in de
winterperiode plaats moeten vinden.
Alvorens hiervoor de mogelijkheden te bekijken is het van belang te weten of de Raadsgroep in stemt
met het organiseren van een tweede cursus en hiervoor de benodigde middelen beschikbaar stelt. Het
benodigde budget ad € 7.500,- kan door het herindelingsbudget/Raadsgroep worden gedekt.
Voorstel: In te stemmen met een tweede cursus “Politiek Bewust, Politiek Actief” van ProDemos in
samenwerking met de Westerkwartiergemeenten en de kosten te dekken vanuit het herindelingsbudget/Raadsgroep.

