Informatiebijeenkomst van de gemeenteraad

Openbare informatiebijeenkomst
De dialoog in de Nijkerkse Samenleving ‘Samen aan zet’

donderdag 3 maart 2016
Tijd en locatie:
Initiatief van:
Voorzitter:

19:30 – 20:45 uur Bedrijfsrestaurant, stadhuis Nijkerk
de begeleidingsgroep cultuurverandering gemeente Nijkerk
mw. M.J. Doddema-Kodde

Uitleg over de bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst staat het voorstel c.q. het proces en de randvoorwaarden voor de dialoog in
de Nijkerkse samenleving ‘Samen aan zet’ centraal.
Gezien de veranderingen in de samenleving wil de gemeenteraad faciliteren dat inwoners en
organisaties een dialoog aangaan over de voorzieningen (activiteiten, faciliteiten en regelingen) in
onze gemeente. De rollen van gemeente en samenleving veranderen en als gemeente kunnen we
niet alles meer doen zoals we dat deden. Dit roept de volgende vragen op: Hoe houden we met het
beschikbare geld voorzieningen in onze gemeente op orde? Hoe kunnen we dit zo slim mogelijk
samen organiseren? De gemeenteraad wil via de dialoog de kennis, ervaring en creativiteit van
inwoners benutten om samen keuzes te maken voor de komende jaren. We zijn SamenNijkerk, we
zijn ‘Samen aan zet’.
Er is een begeleidingsgroep cultuurverandering samengesteld waarin raadsleden van alle
raadsfracties en vertegenwoordigers van college en ambtelijke organisatie zitting hebben. De
begeleidingsgroep heeft het proces van kaderstelling voor de dialoog ‘Samen aan zet’ begeleid. Het
voorstel is procedureel van karakter. Desalniettemin is het voorstel in alle volledigheid onderhevig
aan het politieke besluitvormingsproces. Het staat alle fracties vrij zich hierover een politiek oordeel
te vormen.
Doel van de avond
Doel van de avond is informatie delen over het voorstel c.q. het proces en de randvoorwaarden voor
de dialoog. Inwoners en organisaties zijn uitgenodigd deel te nemen aan de informatiebijeenkomst
en mee te praten over het voorstel.
Programma van de avond
19.30 uur
Welkomstwoord en introductie
19.35 uur
Presentatie van het voorstel voor de dialoog in de Nijkerkse samenleving
19.50 uur
Gelegenheid voor een gesprek met de leden van de begeleidingsgroep. Afhankelijk
van belangstelling aan één grote tafel of verdelen over meerdere tafels;
gespreksleider(s) zijn leden begeleidingsgroep.
20.30 uur
Terugkoppeling en afsluiting
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Vervolg
Het voorstel is vervolgens geagendeerd voor de:
 Commissievergadering op 10 maart 2016: Raadsleden geven hun mening en gaan in debat.
Gelegenheid tot inspreken.
 Raadsvergadering op 31 maart 2016: Besluitvorming door de gemeenteraad
Heeft u vragen over deze bijeenkomst?
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@nijkerk.eu of 14033

