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Motie vreemd aan de orde van de dag
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Onderwerp: verbeteren participatie door invoering van de "Participatie app"
De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 27 mei 2019,
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constaterende dat:
participatie in de gemeente erg belangrijk is;
op buurt/wijk bijeenkomsten de opkomst geregeld te laag, te politiek gekleurd of te
veel gestuurd is;
het steeds moeilijker wordt om inwoners te laten participeren oftewel te bereiken met
vraagstellingen over ontwikkelingen in de gemeente Den Helder;
er veel ontevredenheid is bij inwoners over gehoord worden en inspraak bij
gemeentelijke vraagstellingen of ontwikkelingen;
opvolgende participatiebijeenkomsten niet altijd een gewenste opkomst laten zien;
de "Makkelijk melden" app een groot succes is;
2019 een digitaal tijdperk is;
overwegende dat:
meerdere middelen ingezet kunnen worden om participatie tot het beste resultaat te
brengen;
van mening zijnde dat:
we moeten willen weten wat er bij de inwoners speelt en hen vooral het gevoel geven
dat zij hun mening mogen uiten en gehoord worden;
inwoners wel willen meedoen, maar dat dit wel snel en doeltreffend moet gebeuren;
iedereen op de hoogte moet zijn van belangrijke ontwikkelingen in onze gemeente;
de "participatie app" een prachtig middel is om inwoners dichterbij elkaar te brengen;
deze "participatie app" referenda kunnen voorkomen;
het past in de tijdsgeest, maar ook bijdraagt aan het bewustzijn van de gemeente en
haar inwoners;
gebruikers via de app op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de
vraag door middel van updates, herinneringen of besluiten;
draagt het college van burgemeester en wethouders op:
te onderzoeken of een "participatie app" ingevoerd kan worden en welke kosten
hiermee gemoeid gaan;
de raad hierover uiterlijk in de tweede helft van 2019 te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de Stadspartij Den Helder,

Suz,rnne~
https://www.participatie-app.nl/

