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Onderwerp

Instellen begeleidingscommissie Democratische Vernieuwing en Participatie

Steller/telnr.

Spier, 0621407293/

Bijlagen 0

● Openbaar ○ Geheim

Classificatie

Vertrouwelijk
Portefeuillehouder
Langetermijn agenda
(LTA) Raad

n.v.t.

LTA ja:
LTA nee:

Maand
Jaar
Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

een begeleidingscommissie Democratische Vernieuwing en Participatie in te
stellen;
in deze commissie te benoemen de raadsleden: Berndt Benjamins, Jan Pieter
Loopstra, Peter Rebergen, Hans Sietsma, Amrut Sijbolts, Jan Visser, Geeske de
Vries;
de begeleidingscommissie de eigen opdracht en werkwijze te laten uitwerken
aan de hand van de volgende hoofdlijnen:
het zorgvuldig volgen van de uitrol van het “Gronings model voor wijk- en
dorpsdemocratie”;
zorg te dragen voor nauwe betrokkenheid van en namens de raad, bij het
opstellen van de concept-Participatieverordening;
in samenwerking met de raadscommissie werkwijzen vormgeven van de, in de
werkwijze van de raad beoogde, inwonerbetrokkenheid en participatie.

Samenvatting
Het college heeft het “Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie” voorgelegd aan de raad
ter vaststelling. Stemt de raad met dit voorstel in dan neemt het college een jaar de tijd om het
gesprek te voeren met inwoners en platforms die betrokken worden bij het vormgeven van
voorstellen tot samenspraak met de gemeente en zeggenschap in beleid. De resultaten worden
voorgelegd aan de raad ter overweging en beoordeling.

Dit jaar starten de voorbereidingen voor het opstellen van een nieuwe Participatie verordening.
De begeleidingscommissie kan in dit traject namens een actieve bijdrage leveren en adviserende
rol op zich nemen.
De begeleidingscommissie, in te stellen door de raad, formuleert de eigen opdracht nader.
Deze zal in grote lijnen bestaan uit 1. het zorgvuldig volgen de uitrol van het vast te stellen
“Gronings model”; 2. zorgdragen voor nauwe betrokkenheid van en namens de raad bij het
proces van opstellen van de concept-participatieverordening; 3. in samenwerking met de
commissie werkwijzen, vormgeven van de in de werkwijze van de raad beoogde
inwonerbetrokkenheid en participatie.
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Kader

Gemeentewet art. 84
Maatschappelijk draagvlak en participatie

n.v.t.
Financiële consequenties

Op dit moment lijkt het niet nodig aan deze begeleidingscommissie budget ter beschikking te stellen.
Overige consequenties

n.v.t.
Vervolg

Na instelling van de commissie begint deze met haar werkzaamheden. De commissie wordt in haar
werkzaamheden ondersteund door de griffie.
Lange Termijn Agenda

n.v.t.
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