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Betreft: Raadsinformatiebrief Stand van zaken werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Donderdag 31 oktober heeft een afvaardiging van raads- en commissieleden een gesprek gehad met 
wethouder Duijnker over bestuurlijke vernieuwing. 

Duidelijk werd dat er verschillende beelden bestaan over wat bestuurlijke vernieuwing is. In het 
gesprek vielen drie hoofdlijnen te onderscheiden: 

1. het verbeteren van de bestuurlijke verhoudingen en het verbeteren van de bestuurskracht 
(ambitie uit het coalitieakkoord) 

2. het versterken van de relatie tussen burger en bestuur (verkleinen van de kloof) 
3. bewoners meer betrekken bij voorbereiding en uitvoering van plannen van de gemeente 

(burgerparticipatie). En andersom: als gemeente initiatieven van bewoners meer faciliteren 
(overheidsparticipatie). 

Drie belangrijke hoofdlijnen die elk een andere analyse en aanpak vergen. 

Duidelijk werd ook dat het nog ontbreekt aan een gemeenschappelijk vertrekpunt. Daarom is besloten 
eerst te starten met de Quick scan Lokale Democratie van de VNG. Deze quick scan helpt in kaart te 
brengen hoe het staat met de lokale democratie in onze gemeente. De quick scan start met twee 
gesprekken en een online enquête. Aan deze start doen een aantal raadsleden, collegeleden, 
ambtenaren en inwoners mee. Uit uw bestuurlijke midden zijn dat de raadsleden Carla van Driesten, 
Harrie van Dongen en Edwin Krijns. En de wethouders Tjitske Bierstekere en Pieter Kos. Wethouder 
Remco Duijnker is coördinerend portefeuillehouder. 

Uit deze gesprekken en de enquête volgt een verbeteragenda die vervolgens wordt uitgevoerd door 
raad, college en organisatie. Het hele proces duurt maximaal een jaar. Het eerste gesprek wordt in 
januari uitgevoerd, december bleek helaas niet meer mogelijk. 

De deelnemers aan het overleg op 31 oktober gaven aan dat het belangrijk is dat de raad via een 
werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing betrokkenheid houdt bij de voortang van de verbeteragenda. Ook 
zou deze werkgroep zich kunnen richten op zaken die niet gelijk uit de quick scan naar voren komen 
en meer een verantwoordelijkheid zijn van de raad en het college zelf, zoals het verbeteren van eigen 
processen, bestuurlijke verhoudingen en bestuurskracht. Zodra er meer duidelijkheid is over de 
agenda en de planning volgt een voorstel voor het oprichten van deze werkgroep. 

Den Helder, 27 november 2019. 

eester en Wethouders van Den Helder, 
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