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Begeleidend schrijven bij het onderzoeksrapport naar lokale democratie in de
nieuw te vormen gemeente Westerkwartier, uitgevoerd door RuG-studenten
Toelichting op beschouwing rapport
Op verzoek van de raadswerkgroep burgerparticipatie en (raads)communicatie (B&C) heeft een
groep bestuurskundestudenten derde jaar van de RuG onder leiding van prof. Dr. H.B. Winter een
onderzoek uitgevoerd met als onderzoeksvraag:
‘Wat is de meest passende invulling van lokale democratie en participatie in het Westerkwartier
gelet op de wensen van de inwoners op het terrein van participatie en passend bij de politiek in het
Westerkwartier?’
De studenten hebben hun onderzoeksrapport opgeleverd en gepresenteerd op 6 juli 2017 aan de
raadswerkgroep burgerparticipatie en raadscommunicatie. Daarbij was ook een afvaardiging van de
ambtelijke werkgroepen dienstverlening, communicatie en burgerparticipatie aanwezig.
De raadswerkgroep B&C constateert dat de studenten heel wat werk hebben verzet. Dank
daarvoor. Omdat het rapport vanuit de gemeenten voor oplevering geen feitelijke check heeft
doorstaan en de feitelijke inhoud ook niet is teruggekoppeld aan de geïnterviewden, heeft de
raadswerkgroep B&C besloten het rapport niet vast te stellen. Wel heeft de raadswerkgroep B&C
kennis genomen van de inhoud, conclusies en aanbevelingen en deze betrokken bij het advies aan
de nieuwe gemeente Westerkwartier hoe burger/overheidsparticipatie en de rol van de raad daarbij
en de raadscommunicatie in te richten.
Rectificatie
Na oplevering van het rapport heeft alsnog een feitelijke check plaatsgevonden. Dat heeft geleid
tot de volgende rectificatie:
Pagina 16: zetelverdeling in de gemeenten in het Westerkwartier en de bijbehorende toelichting is
niet correct weergegeven. De zetelverdeling in de vier gemeenten is als volgt:
Grootegast
VZ2000: 4
CDA: 4
ChristenUnie: 3
VVD: 2
PvdA: 1
GroenLinks: 1

Leek
CDA: 3
PvdA: 3
VVD: 3
D66: 3
GroenLinks: 3
ChristenUnie: 2

Marum
PvdA: 4
CDA: 3
VVD: 3
Gemeentebelangen Marum: 2
ChristenUnie: 2
Toekomst voor Marum: 1

Zuidhorn
CDA: 4
ChristenUnie: 4
GroenLinks: 3
PvdA: 2
D66: 2
VVD: 2

In de toelichting is aangegeven dat het CDA in de vier gemeenten de grootste partij is, gevolgd
door ChristenUnie, PvdA en VVD. Dit is niet juist, zoals uit bovenstaande tabel blijkt.
Korte samenvatting van het rapport
Op basis van literatuur, enquêtes onder inwoners en gesprekken met ondernemersverenigingen,
dorpsbelangenverenigingen (ook Ezinge), ambtenaren, raadsleden en twee vergelijkende
gemeenten (de Fryske Marren en Hardenberg) zijn de studenten tot de volgende conclusie en
aanbevelingen gekomen:
In het Westerkwartier is geen sprake van een echte kloof tussen inwoners en politiek. Er is over
het algemeen vertrouwen in de politiek. Wel wil een redelijk grote groep inwoners (gemiddeld
40%, maar dit verschilt per gemeente) dat er meer ruimte voor participatie geboden wordt. (Let
wel; een andere groep van gemiddeld 40% (verschilt ook weer per gemeente) geeft aan weinig waarde te
hechten aan participatie)

Participatie moet laagdrempelig en informeel zijn met korte lijntjes. Terugkoppeling van het
beleidsproces (wat is er met de inbreng gedaan, hoe ziet het vervolg eruit, …) is essentieel.
Bestuur en ambtenaren moeten vindbaar en benaderbaar zijn.

Bij het bieden van participatiemogelijkheden moet vooraf duidelijk zijn wie participeren en binnen
welke kaders participanten invloed kunnen uitoefenen. Na afloop moet teruggekoppeld worden wat
met de inbreng is gedaan en hoe het vervolgproces eruit ziet.
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Voorkeur voor de volgende participatie- en communicatiemogelijkheden:
Inwoners
Dorpsbelangen en
Raadsleden en ambtenaren
ondernemersverenigingen
*inloopbijeenkomsten
*inloopbijeenkomsten
*inloopbijeenkomst
*ideeënwedstrijd
*keukentafelgesprek
*dorpenronde (waarbij raadsleden
*keukentafelgesprek
*inspreekrecht
ook aanwezig zijn)
m.n. graag inbreng op
*raad op werkbezoek
*inspreekrecht
veiligheid, sociaal/maatsch., *gemeentelijke
onderwijs, sport, cultuur
werkgroepen
Contact met inwoners verloopt
*dorpencoördinator (één
voornamelijk via
Jongeren (16-25 jr.) willen
aanspreekpunt)
belangenorganisaties
aanvullend nog:
*burgerinitiatief
Inwoners ruimte geven om zelf met
*online discussieplatform
initiatieven durven te komen
voor inwoners en raad
(gemeente laat meer los). Belangrijk
is om mee te denken met inwoners.
Minder animo voor:
*burgerbegroting
De kleinere dorpen moeten niet
*gelote wijkraad
vergeten worden > maak beleid voor
het buitengebied

