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Datum: 6 februari 2017 

Aan: het presidium. 

Van: R. de Jonge, Griffie 

Onderwerp: Vitalisering lokale democratie (Sterker Den Helder) 

 

 
Inleiding. 
Op 19 december 2016 (RB16.0108) heeft de raad opdracht verstrekt aan de burgemeester, de 
gemeentesecretaris en de griffier, allen voor zover het hun verantwoordelijkheid betreft, voorstellen te 
doen voor een verdere vitalisering van de lokale democratie. In dit kader worden in het eerste kwartaal van 
2017 een tweetal bijeenkomsten georganiseerd. 

 

Bijeenkomst 23 januari 2017. 

Op 23 januari 2017 hebben we in de KeyKegzaal van de Kampanje de bijeenkomst ‘Sterker Den Helder’ 
georganiseerd met de heer Jacques Wallage als gastspreker. Doel van de bijeenkomst was het verkennen 

van de door de Raad voor het openbaar bestuur, de VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

koninkrijksrelaties en de commissie Toekomstgericht lokaal bestuur gesignaleerde ontwikkelingen. 

Ongeveer 70 personen (raadsleden, commissieleden, wethouders, ambtenaren) zijn hierbij aanwezig 

geweest. 

 

De heer Wallage heeft op een inspirerende wijze toelichting gegeven op de ontwikkelingen betreffende de 

lokale democratie en heeft ons een aantal concrete suggesties meegegeven. Enkele voorbeelden: 
- collegialiteit binnen de raad ontwikkelen; 
- gezamenlijk informatie vergaren, bijvoorbeeld in commissieverband; 
- directeuren van verbonden partijen uitnodigen en van gedachten wisselen over relevante thema’s; 
- intensiveren van contacten tussen de fracties; 
- zelfreflectie organiseren (Time outs); 
- werken met rapporteurs binnen de raad (qualitate qua) mét ambtelijke ondersteuning; 
- in het bestuursakkoord meer aandacht schenken aan wensen van andere partijen:  

meer naar een raadsprogramma. 
 
Op de vraag wat de aanwezige raadsleden in het bijzonder heeft aangesproken hebben zeven raadsleden 
gereageerd. Genoemde items zijn:  het onderwerp vaak herhalen;  de lokale situatie nader beschouwen;  verbindingen zoeken tussen inwoners en politiek, tussen raad en college, maar ook tussen oppositie 

en coalitie;  fatsoen en goede samenwerking / ‘mores’ ontwikkelen en elkaar aanspreken;  debatvorming verbeteren; werken met ‘rapporteurs’ vanuit de raad;  time-outs en/of nabesprekingen houden;  de ambtelijke organisatie meer toegankelijk maken voor raadsleden;  formaliseren van wijkplatforms; 
 

Bijeenkomst maart 2017 

In maart 2017 wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd (datum en pzet wordt zo spoedig mogelijk 

bekend gemaakt) waarvoor, naast de personen die voor 23 januari 2017 waren uitgenodigd, ook het 

maatschappelijk veld (organisaties, verenigingen, inwoners, ondernemers, etc.) wordt uitgenodigd. 

Doelstelling van deze bijeenkomst is inzicht te verkrijgen in de behoefte vragen van de lokale 

maatschappij. 

Na een inleiding door een inspirerende spreker gaan de aanwezigen in groepen (van beperkte omvang) 

uiteen en met elkaar in discussie over de behoefte vragen en de wijze waarop de gemeente hiermee 

(beter) om zou kunnen gaan. 

 

Van de raadsleden wordt verwacht dat zij deelnemen aan de bijeenkomst met een luisterend oor.  

Het is immers de bedoeling te vernemen wat de ‘buitenwacht’ verwacht van de gemeente aankijkt en hoe 

we hierop kunnen inspelen. Het stellen van verduidelijkende vragen past prima bij deze rol.   

 

 

 



 

 

 

Vervolg maart/april 2017 

Aan de hand van de input vanuit de twee vorengenoemde bijeenkomsten en uw vergadering van  

13 februari 2017 wordt bepaald welke onderwerpen (thema’s) nader worden uitgewerkt door breed 

samengestelde groepen (tafels).  

Voor  uw vergadering van 10 april 2017 wordt de stand van zaken geagendeerd. 

 

 

Voorgestelde besluit: 

te benoemen: 

1)  welke concrete aspecten u in het bijzonder hebben aangesproken tijdens de bijeenkomst  

 ‘Sterker Den Helder’ op 23 januari 2017; 
2) welke concrete suggesties u op basis van deze bijeenkomst graag op korte termijn 

opgepakt/uitgewerkt zou willen zien. 
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