BESPREEKPUNT burgerparticipatie

Registratienummer
:
(In te vullen door de raadsgriffie)
De gemeenteraad van Lansingerland in vergadering bijeen d.d.

Onderwerp: burgerparticipatie
Burgerparticipatie is de laatste raadsperiode steeds belangrijker geworden.
Het afgelopen jaar zijn er een aantal onderwerpen voorbij gekomen waarbij
burgerparticipatie is ingezet. We hebben ervaring opgedaan en de conclusie
is niet onverdeeld positief. Raadsbreed zijn we (denk ik ) deze mening
toegedaan, Het is zeker geen verwijt maar een constatering. Daarom is het
zaak dat we gezamenlijk nadenken hoe we burgerparticipatie adequaat in
kunnen zetten. De vraag die we ons moeten stellen is; welke onderwerpen
hiervoor in aanmerking komen. Pas dan kan er voor dit bewuste onderwerp
een burgerparticipatieplan worden opgesteld. Duidelijk moet zijn wat de
speelruimte is. Er moet voorkomen worden dat we valse verwachtingen
scheppen. Duidelijkheid en transparantie is het credo binnen een vastgesteld
tijdspad. Het is hierbij belangrijk dat de burger zich gehoord weet en dat zijn
inbreng meegewogen wordt in de uiteindelijke besluitvorming. De komende
periode gaan we aan de slag met burgerparticipatie. Hoe we hier exact vorm
aan gaan geven is nog niet duidelijk. Zaak is wel dat burgerparticipatie de
kwaliteit van besluitvorming verhoogt.
Burgerparticipatie heeft voor WIJ Lansingerland nog een andere kant. Een
kant waarbij de burger aan zet is en een mening vraagt aan de gemeenteraad
over een door hem / haar voorbereid vraagstuk/ onderwerp.
WIJ Lansingerland wil voorstellen dat wanneer een burger een bepaald
onderwerp aan de orde wil stellen bij de gemeenteraad hij/zij dit middels een
voorstel kenbaar kan maken aan de raad ondertekend door een X aantal
medestanders. Gezamenlijk kunnen we over het aantal handtekeningen
spreken. Wij Lansingerland denkt aan 150 handtekeningen maar andere
aantallen zijn ook denkbaar.

Levert de burger of de belangenvereniging een vraag / voorstel in voorzien
van 150 handtekeningen, dan verplicht de raad zich om dit onderwerp te
agenderen en te behandelen in de eerstvolgende commissie vergadering.
In de vergadering kan de indiener zijn idee / voorstel / bespreekstuk
toelichten.
Te bespreken:
1 Wat vindt de commissie van een dergelijk voorstel?
2 Is de commissie bereid om met een dergelijk initiatief te experimenteren?
3 Hoeveel handtekeningen is reëel om een vraagstuk in behandeling te
nemen?
4 zijn er vanuit de commissie aanvullingen om aan het experiment deel te
nemen.
5. Is het reëel om gedurende twee jaar met dit experiment aan te gang te gaan
om het vervolgens te evalueren en mogelijk bij te stellen, of gezien de
ervaringen om er vanaf te zien.

Ervaring opdoen met het bovenstaande is belangrijk zodat deze ervaring
kan worden meegenomen in de brede discussie rond burgerparticipatie.

Ondertekening en naam,
WIJ Lansingerland, Leon Hoek

