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Geachte burgemeester en griffler/geme

Gefeliciteerd! U staat samen aan het begin van een nieuwe bestuursperiode. Na 2 1 maart gaat er
in veel gemeenten weer een nieuwe ploeg raadsleden aan de slag. Samen met die raadsleden geeft
u als burgemeester en griffier dagelijks invulling aan uw eigen lokale democratie. Een eervolle ta ak
waar u trots op mag zijn en die tegelijk een serieuze verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
Democratische opgave
Met een nieuw g emeentebestuur gaat u de komende jaren vol energie aan de slag met
maatschappelijke opgaven zoals de transitie naar gasloze wijken, veiligheid op straat, meer
werkgelegenheid in de regio en meer sociale cohesie in de wijken. Deze opgaven kunnen alleen
worden opgepakt samen met Inwoners, ondernemers en instellingen. Besturen in een lokale
gemeenschap doe je samen. Daarom ligt er naast deze inhoudelijke maatschappelijke opgaven
ook een democratische opgave bij de nieuwe gemeentebesturen.
Permanent onderhoud
Vertrouwen krijgen van inwoners is niet vanzelfsprekend. Het is hard werken voor het lokaal
bestuur om dit vertrouwen te verdienen. Dat betekent continu investeren in een sterke
representatieve democratie en daarnaast in vormen van participatieve en maatschappelijke
democratie. VVant een vital e lokale democratie is meervoudig, vraagt om lokaal maatwerk
en om permanent onderhoud.
Werken aan een vitale democratie
De kwaliteit van die meervoudige democratie is een verantwoordelijkheid van de raad én het
college. Zo is het een taak van de burgemeester, als hoeder van de lokale democratie om toe
te zien op de kwaliteit van het beleids- en participatieproces. Daarnaast heeft de gemeenteraad
als lokaal democratisch platform de taak om te waken over de democratische kwaliteit van
besluitvormingsprocessen.
Democratische ambities
In de maanden na de v erkiezingen formuleert u de ambities van uw gemeente voor de komende
vier jaren. Die ambities kunnen alleen worden waargemaakt in samenwerking met anderen.
Samen werken aan een vitale lokale democratie. Hoe gaat u dat doen? Wat zij n de "democratische
ambities" van uw gemeente voor de komende vier jaar?
Nieuw: Democratie in Actie
Vanuit het Ministerie van BZK en de VNG willen we gemeenten de komende jaren graag
ondersteunen bij hun democratische opgaven. Binnen het BZK-actieprogramma Versterking
Lokale Democratie en Bestuur werken BZK en VNG samen aan de voorbereiding van een nieuw
vierjarig ondersteuningsprogramma van/voor/door gemeenten: Democratie in Actie. De komende
maanden willen we graag samen met u invulling geven aan dit programma. Onlangs ontvingen
alle griffiers een brief van minister Ollongren met de oproep een bijdrage te leveren. Dit kan
onder andere tijdens een van de 6 regionale ontwerpsessies die wij organiseren om samen met
u te bouwen aan de nieuwe programma's. De start van Democratie in Actie vindt plaats tijdens
de Dag van de Lokale Democratie in oktober dit jaar. Meer informatie hierover vindt u op
https://www.lokale-democratie.nl/democratie-actie

Wat zit er In deze enveloppe?
Als ludieke aansporin g vindt u in deze enveloppe een aan tal onderdelen die u kunnen helpen
bij het gesprek over uw lokale democratische opgave:
een bord o m de de mocratische ambities van uw gemeente voor de k omende jaren te
formuleren. De burgemeester en de griffier ontvangen leder een deel van het bord, dat
samen een geheel v ormt. Gebruik dit bord om het gesprek aan te gaan met de nieuwe
gemeenteraad en/of met inwoners of bij het opstellen van het collegeprogramma. Met
als doei: het formuleren en delen van een aa ntal scherpe democratische ambities voor
uw gemeente;
een oproep van collega's (vere nigd in het zgn.'overleg van Zeist') om te werken aan een
vitale lokale democratie;
een ansichtkaart met verwijzing naar www.iokale-democratie.nl, een site vol informatie
die u kunt gebruiken bij uw lokale democratische opgave;
een flyer over de Democratie-testlabs, een manier om lokaal het gesprek aan t e gaan
over de k waliteit van de lokal e democratie;
We hopen dat u deze onderdelen de komende tijd op uw eigen manier kunt gebruiken. En we
horen graag op welke manier we u daarbij kunnen heipen met de invulling van Democratie in Actie.
Suggesties en vragen zijn welkom bij het Democratie Loket: D-Loket@VNG.nl
Met vriendelijke graat.
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