Raadsconferentie Samenleving Voorop – De Oogst
Op 6 april heeft onder begeleiding van Annemarie Reijntjes de raadsconferentie
Samenleving Voorop plaatsgevonden. Het doel van deze conferentie was om met
elkaar te bespreken hoe ‘Samenleving Voorop’ versterkt voortgezet kan worden.
De raad keek samen met betrokken inwoners vooruit naar de ambitie voor de nieuwe
raadsperiode (2018 – 2021). Wat betekent dat voor de rol en het werk van de raad?
En welke handreikingen zijn behulpzaam voor de gemeenteraad in de nieuwe
raadsperiode?

De oogst
Samenlevingsakkoord / manifest Samenleving Voorop
De raad wil met een manifest de samenleving uitnodigen om op verschillende
thema’s akkoorden te sluiten. Voor de komende raadsperiode zal de focus van
Samenleving Voorop verschuiven. Er is winst te behalen door verder te investeren op
‘de samenwerkende overheid’ en ‘de actieve samenleving’. In de visie van
Samenleving Voorop wordt dit als volgt verwoord: de gemeente en samenleving
staan samen aan de lat en de gemeente laat het over aan de samenleving.
Manifest Samenleving Voorop
Het manifest Samenleving Voorop staat boven politieke partijen. De raad als geheel
kan worden gezien als ambassadeur.
Het manifest/samenlevingsakkoord omvat in ieder geval een uitnodigende
boodschap voor inwoners, die laat zien wat mogelijk is. Het is een vloeiend
document met actief taalgebruik. Het manifest is niet in beton gegoten en laat ruimte
voor invulling door de samenleving.
Wat kan de gemeente Leusden concreet doen?
We willen drempels verlagen voor initiatiefnemers en gaan aan de slag met
onderwerpen waar energie in zit. Dit gaan we doen door experimenten en
proeftuinen opzetten/aanjagen/stimuleren op specifieke thema’s (wonen, zorg,
duurzaamheid). We gaan actief ideeën ophalen ook buiten de gebruikelijke kanalen.
Wanneer projecten gestart zijn wordt het netwerk van betrokkenen verbreed,
waardoor de continuïteit gewaarborgd wordt.
Wat houdt de ambassadeursfunctie van de gemeenteraad in?
Wat kan de raad concreet oppakken:
- Spiegelend raadslid, dat aan het einde van raadsvergaderingen teruggeeft
aan de raad hoe Samenleving Voorop zich verhoudt tot het genomen besluit.
- Vaker een raadsconferentie waar de samenleving wordt opgezocht.
- Samenlevingsloket instellen. Eén ingang, snel doorverwijzen.
- “Ho-stop”. Introductie van interventiekaart, waarmee raad/samenleving
kunnen aangeven dat samenlevingsproces even pas op de plaats maakt;
mogelijkheid tussentijdse bijstelling, met instemming van alle betrokkenen.
- Right-to-challenge”
- Co-operatieve wijkraad met breed draagvlak waar grote, van invloed zijnde,
onderwerpen worden besproken.
- Experimenteer met budgetverantwoordelijkheid naar inwoners/partners.
- Loting van inwoners op bepaalde onderwerpen.
- Gast van de raad
- Concreet: piliot groenonderhoud Sight
- Concreet veiligheidsdomein: whatsappgroepen, hondenuitlater,
laagdrempelige signaleringsplek, veiligheidskoffer met tools en diensten.

Houding en rol van de raad
Raad staat vol passie achter Samenleving Voorop en wil van iedereen leren.
Opdracht aan de raad: betrek een brede doelgroep en geef tegelijkertijd ruimte aan
de stem van de minderheid. Haal informatie op in het dorp. Herken en erken de
kennis van de inwoners; gebruik en waardeer deze. De raad moet kunnen
accepteren dat experimenten mogen mislukken, maar moet ook trots zijn op wat
goed gaat. De raad is zichtbaar en verbindend voor de samenleving.
De raad blijft zich verhouden tot de samenlevingsinitiatieven en schuift
verantwoordelijkheid niet af. Tegelijkertijd wordt van de samenleving verwacht om te
participeren en betrokken te blijven.
Hoe / tips / voorwaarden
- Blijven afvragen: waarom doen we dit, wat levert het op, welk probleem lossen
we op?
- De raad maakt per experiment onderscheid in hoeverre het proces losgelaten
kan worden, en in hoeverre het proces gevolgd en gemonitord wordt.
- Creëer een groot bereik.
- Communiceer helder en neem alle partijen mee in de afwegingen.
- Verwachtingenmanagement aan de voorkant. Initiatieven moeten voldoende
draagvlak hebben en financieel haalbaar.
- Raad moet constant afwegen hoe een initiatief van participant zich verhoudt
tot de samenleving van Leusden.
- Zet in op meerdere alternatieven en leg scenario’s voor met argumentatie.

