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Voorstel
Voorgesteld wordt de ‘Notitie Raad en Samenleving: Raadscommunicatie en de rol van de raad bij burgeren overheidsparticipatie’ vast te stellen.

Toelichting
Hoe doen we dat eigenlijk, van traditioneel bedenken en uitvoeren overgaan naar participatie? Kun je
participatie wel opleggen? En hoe breng je deze omwenteling van denken over op inwoners die zo anders
gewend zijn? Allemaal vraagstukken waar we als raadswerkgroep burgerparticipatie en communicatie de
afgelopen periode over hebben nagedacht. We hebben geprobeerd veelzijdig naar deze verandering te
kijken. Daarbij hebben we niet alleen onze eigen kennis en ervaring gebruik gemaakt, maar van een zo
breed mogelijke afspiegeling van de inwoners. Van de gemeente in haar traditionele rol als bedenker en
uitvoerder van beleid naar burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Het lijkt een geleidelijke
verschuiving van het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken van de overheid naar zichzelf
ontwikkelende maatschappelijke initiatieven. Maar dat dekt niet geheel de lading. Bij iedere opgave zullen
we ons de vraag moeten stellen waar en met wie dit het meest effectief ingevuld kan worden. Openbare
orde en veiligheid zal als voorbeeld veel meer blijvend een overheidsinvulling hebben dan het vorm geven
aan zorg voor elkaar waarbij buurten en dorpen zich ook snel verantwoordelijk voelen.
De opdracht waar we mee van start gingen was “Op zoek gaan naar een afgewogen pakket aan
raadscommunicatie- en participatie instrumenten voor de nieuwe gemeente het Westerkwartier”.
Doordat we inwoners van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier van jong tot oud hebben
betrokken bij ons vraagstuk hebben we een bevestiging gekregen dat er al veel samengewerkt en dus
geparticipeerd wordt. En soms moeten we ook tot de conclusie komen dat niet iedere doelgroep mee wil
of hoeft te denken. Daar waar de samenwerking al werd ervaren bemerkten we een positiviteit die zorgde
voor tevredenheid. Er is veel tijd en inzet geïnvesteerd in het bevragen van instanties, vrijwilligers en
inwoners van onze nieuwe gemeente om te komen tot een bij het Westerkwartier passend advies. En
daarbij komen we tot de conclusie dat er al heel veel in wederzijdse tevredenheid samen met de inwoners
wordt opgepakt. De werkgroep beveelt aan om dit te behouden en deze wisselwerking tussen gemeente
en inwoners gemeengoed te laten worden in het Westerkwartier.
(Lokale) democratie is altijd aan verandering onderhevig en dit advies heeft dan ook geen
eeuwigheidswaarde. De werkgroep heeft dan ook vooruit gekeken naar nieuwe vormen van het gebruik
van democratie in beeld gebracht. Het advies is om dit gepast in de vorm van pilots met goede evaluatie in
te zetten op het moment dat dat door de maatschappij gewenst is. Niet veranderen om het veranderen,
maar om meer betrokkenheid te krijgen bij besluitvorming. Een uitzondering hierop is het gebruik van
online – instrumenten. Een effectievere inzet hierop is nodig om toekomstige generaties bij de lokale
democratie te betrekken.

Als werkgroep hebben we met veel enthousiasme en plezier samengewerkt. Het advies dat nu voor ligt
heeft niet tot stand kunnen komen zonder medewerking van een grote groep inwoners. Onze hartelijke
dank gaat dan ook uit naar allen die, op wat voor wijze dan ook, hebben meegedacht. Het heeft ons veel
bruikbare informatie opgeleverd waardoor er een advies klaar ligt om de nieuwe gemeenteraad en
inwoners van de toekomstige gemeente Westerkwartier een basis te geven voor de communicatie en
participatie. Communicatie blijft namelijk een woord welke aan verandering onderhevig is en waarbij
luisteren naar elkaar begrip en verbinding brengt. Wanneer de verbinding er is kunnen we daadwerkelijk
dicht bij elkaar blijven staan om gezamenlijk een gemeente te vormen. Dan wordt het ook ONS gemeente
Westerkwartier.
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