Verslag van de openbare informatie bijeenkomst “Nijkerk aan zet” op 3 maart 2016
Aanvang 19.30 uur Bedrijfsrestaurant Stadhuis Nijkerk

Aanwezig:

Inwoners van Nijkerk en vertegenwoordigers van organisaties.
Diverse raads- en collegeleden en leden uit de ambtelijke organisatie
Voorzitter: mw. M.J. Doddema-Kodde
Vier vertegenwoordigers van de begeleidingsgroep: de heren Dijksterhuis, De Greef Van Hussel en
Ruesen
1. Welkom en toelichting
De voorzitter heet allen welkom en stelt de leden van de begeleidingsgroep aan de aanwezigen voor.
Verder geeft zij een toelichting op deze bijeenkomst.
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’.
Deze maand wordt besloten over het raadsvoorstel waarin het proces en de randvoorwaarden
beschreven staan.
Het primaire doel van deze avond is informatie delen over het raadsvoorstel
Het gaat vanavond over hoe de gemeenteraad dit allemaal wil gaan doen. Daarnaast is ruimte voor
Nijkerkse inwoners en vertegenwoordigers van organisaties om hun mening te geven over het voorstel.
Het gaat nog niet over de financiën per cluster. Die komen bij de Voorjaarsnota aan de orde.
De
-

-

-

2. Presentatie
leden van de begeleidingsgroep geven een toelichting aan de hand van sheets.
Het gaat om de kennis en kunde van de samenleving te benutten.
Luisteren naar- en ruimte geven aan de samenleving.
Het voorstel wordt gedragen door raad en college, het college is ook vertegenwoordigd in de
begeleidingsgroep.
Proces per cluster: de groep stelt eerst een visie op, daarna komt de vertaling naar de diverse
activiteiten om de visie te realiseren.
De procesbegeleiding wordt gedaan door de gemeente, het wordt niet ‘over de schutting gegooid’
naar de samenleving. Per cluster is voorzien in deskundigheid en ambtelijke ondersteuning. De
kosten van deze begeleiding zijn dan ook onderdeel van het voorstel.
Bij cluster 2: economie en bedrijfsomgeving, hier hoort ook de binnenstad van Nijkerk bij. Daarvoor
is al een visie met de werkgroep Binnenstad opgesteld. Dit proces moet doorgaan, volgt een eigen
spoor, maar er is wel verbinding met de dialoog.
Het is een spannend proces. Ook de gemeenteraad is op zoek en weet van te voren de antwoorden
niet. Raad en college willen samen optrekken in dit proces.
De uitdaging is om mensen aan tafel te krijgen en de uitkomsten te accepteren binnen de beperkte
kaders.
Bij de Voorjaarsnota komen de financiële kaders aan de orde, onder andere de verdeling over de vijf
clusters.

(de presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd)
3. Vragen en antwoorden
-

Dhr Van Workum, inwoner: hoe gaat de raad er voor zorgen dat iedereen betrokken wordt bij dit
proces en dat er een goede vertegenwoordiging per cluster is ?
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-

In een cluster moeten deelnemers vanuit verschillende kernen vertegenwoordigd zijn en vanuit
diverse disciplines mee praten. Als er onvoldoende balans in de groep is kan de raad de input vanuit
een cluster naast zich neerleggen.

-

Mw. Epskamp, inwoner: Hoe gaat u mensen werven ?

-

Dhr. Schoonhoven, inwoner: het is een spannend proces. Alles lijkt al helemaal voorbereid. Moeten
burgers op een pad mee lopen wat al uitgelegd is ? Hoe is dit idee ontstaan? Zijn er wel ervaringen
van andere gemeenten benut? Waarom deze clusterindeling gekozen ? Moeten de burgers niet mee
praten over het proces ?

Door netwerken aan te spreken en oproepen via de gebruikelijke communicatiekanalen. Initiatieven
moeten ook van de burgers zelf komen. Er geldt geen beperking voor opgeven, maar het moet
uiteindelijk wel een werkbare groep worden. Per organisatie kan bijvoorbeeld één vertegenwoordiger
worden afgevaardigd om mee te praten in een cluster.

De raad wil graag in gesprek over rol van de lokale overheid en over wat er leeft in de samenleving.
Ondanks dat de overheid probeert goed beleid te voeren, wordt dit niet altijd zo gevoeld. Het idee
speelt op veel plaatsen en heeft o.a. door de troonrede over de participatie samenleving meer
bekendheid gekregen. Het gaat niet zozeer om een specifiek onderwerp, het is een bredere discussie
en het is meer beschouwend. We hebben als gemeente Nijkerk niet het wiel uitgevonden, maar
onder andere de ervaringen van de gemeente Zeist benut. Als inwoner wordt u niet gevraagd om
over het totaal een mening te hebben, maar we horen graag wat u belangrijk vindt. Dit kan ook een
kleiner onderdeel betreffen. De indeling van de clusters is gebaseerd op de informatie uit de
(complexe) gemeentelijke begroting. Er is geprobeerd zo veel mogelijk bij elkaar te zetten wat vanuit
beleving inwoners logisch is. Clusterindeling is ook onderdeel van het voorstel en daarmee onderdeel
van de bespreking in raadscommissie volgende week. Het voorstel is niet in beton gegoten.
-

-

Dhr.Van Doorn, voorzitter VV Sparta.
Spreekt de wens uit dat er tijdens de Dialoog wel aandacht vanuit raad voor acute problemen is.
Als je in cluster gaat meedoen, wat is dan de doorlooptijd? Is continuïteit gewenst ?

De doorlooptijd is naar verwachting circa 3 bijeenkomsten voor de Visie en circa 3 bijeenkomsten
voor vertaling in activiteiten. Totale doorlooptijd per cluster is naar verwachting maximaal 4 tot 6
maanden. Maar dit is niet precies vastgelegd in het voorstel, het is ook aan dialooggroep zelf.
Dhr. Van Meurs, namens cliëntencommissie Werk en Inkomen: er wordt gesproken over ‘als cluster

goed werkt’ en over ‘goede argumenten’. Maar wie bepaalt dat? Wat is nog de rol van politieke
partijen?

Het gaat er om dat de argumenten worden uitgewisseld aan tafel. Als daar een eenduidig antwoord
uit komt of een duidelijke lijn, zal de raad dat in de politieke besluitvorming echt niet negeren.
De raad geeft vooraf wel kaders mee. De visie wordt niet door de raad vastgesteld; wel kan de raad
zaken meegeven voor verdere uitwerking door de dialooggroep. Als het voorstel binnen de kaders is,
dan is de raad daar in principe mee akkoord.
De gemeente verzorgt de begeleiding en kan op verzoek van de dialooggroep technische informatie
geven.
-

Dhr. Rozema, raadslid.
Voor hoe lang wordt de visie vastgesteld ?

De visie is van de samenleving en geldt voor onbepaalde tijd. De uitwerking van de visie is
spannender. Afhankelijk van het verloop en de ervaringen komt men wellicht vaker op deze wijze in
gesprek.
-

Mw. Epskamp, inwoner
Goed initiatief. Hoeveel mensen zitten er in een dialooggroep? En worden de deelnemers begeleid?
Gedacht wordt aan maximaal 40 mensen in een groep (dit is gebaseerd op ervaringen van andere
gemeenten) Er is een procesbegeleider van de gemeente, die onder andere ervoor zorgt dat
iedereen “aan bod” komt.

-

Mw. Huisman, NOV
Hoe is de relatie tot de Visie Binnenstad Nijkerk?

Die visie blijft is uitgangspunt voor de dialoog en de werkgroepen die zijn gevormd gaan door. Er is
overleg over aanhaakmomenten met de dialoog. Het idee is dat bij met name zaken voor de langere
termijn je elkaar kan versterken.
-

De heer Schoonhoven, inwoner
Is er een bezoldiging voor deelnemers aan de dialoog?
Nee.

4. Sluiting
De voorzitter meldt het vervolg: de commissievergadering wordt gehouden op 10 maart ( hier kunnen
inwoners ook inspreken, aanmelding en informatie via de griffie. Griffie@nijkerk.eu ) en in de
raadsvergadering van 31 maart wordt het besluit over het raadsvoorstel genomen.
Zij dankt allen voor haar of zijn inbreng en wenst iedereen “Wel thuis”
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