Geachte raadsleden Gemeente Rheden

Dieren 19 oktober 2018

De Gemeente Rheden is geen onbekende speler binnen de VNG en trad 29 maart jl. zelfs op
als gastheer/prijswinnaar van de landelijke conferentie Global Goals (VNGi), en de begroting
2019 is zelfs geschreven op basis van deze Global Goals.
In een recent artikel van de VNG, wat U als raadsleden ongetwijfeld heeft gelezen, blijkt dat het
besturen van een Gemeente binnen het democratisch proces toch nog vaak tot verwarring kan
leiden;
https://vng.nl/raadgevers/versterken-lokale-democratie/vitale-lokale-democratie

Raad in spagaat
Veel gemeenteraadsleden worstelen met hun rol: hoe gaan we om met maatschappelijk initiatief? Wat laten we
aan de lokale samenleving? Hoe faciliteren we? Wat is onze rol nog als democratisch gekozen ‘hoogste’ orgaan?
De raad is in spagaat; een spagaat tussen representatieve en participatieve democratie. Deze worsteling leidt in
veel gemeenteraden tot een zoektocht en reflectie op de rol van de gemeenteraad.

De reden waarom ik me hierover tot U richt betreft het nieuw ingevoerde fenomeen
Burgerinitiatief binnen een democratisch Gemeentebestuur wat mandaat is toegekend door
stemgerechtigde burgers van diezelfde Gemeente.
Als Gemeente Rheden heeft U terecht onderstaande voorwaarden gesteld, maar geen
enkele eis of iets binnen de realiteit c.q. haalbaarheidsnormen moet vallen binnen het kader
van reeds gevoerd beleid?
Het is een nieuwe vorm van participatie zodat iedere burger onder eerder gestelde
voorwaarden direct invloed kan uitoefenen op de politieke agenda!

Burgerinitiatief
Met het burgerinitiatief kunt u direct invloed uitoefenen op de politieke agenda. Ook in de periode tussen 2
verkiezingen door. De gemeenteraad van Rheden wil hier een zo ruim mogelijke invulling aan geven. Het is
dan ook mogelijk om over ieder onderwerp een initiatief in te dienen.

Voorwaarden





Een omschrijving van het burgerinitiatief.
Een toelichting op het burgerinitiatief.
De achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening(en) van de
initiatiefnemer(s).
De achternamen, de voornamen, de adressen, de geboortedata en de handtekeningen van ten minste 10
initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Burgerinitiatief indienen
Download het formulier voor het indienen van een burgerinitiatief (PDF, 58 kB).

Procedure
Het initiatief komt vervolgens op de raadsagenda en de initiatiefnemer wordt uitgenodigd om bij de
raadsvergadering aanwezig te zijn, waarin het initiatief besproken wordt. De initiatiefnemer wordt na de
vergadering ingelicht over de vervolgstappen voor de uitwerking van het initiatief.

Mijns inziens mogen nieuwe vormen van participatie er niet toe leiden dat de door
stemgerechtigde burgers gekozen democratie hierdoor uitgehold wordt.
We moeten zorgen voor democratische kwaliteit van besluitvormingsprocessen, doen we dat
niet, dan wordt het onbestuurbaar.
In de omschrijving van Burgerinitiatief binnen de Gemeente Rheden zegt U zelfs letterlijk;
De gemeenteraad van Rheden wil hier een zo ruim mogelijke invulling aan geven. Het is dan ook mogelijk
om over ieder onderwerp een initiatief in te dienen.

Waar dit toe leidt is te zien onder agendapunt 4 van de aankomende Raadsvergadering van
30 oktober 2018.
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=rheden&agendaid=9850fbf3-e42a-4419-837d50dc942b820e&FoundIDs=
En even voor alle duidelijkheid, voor B&W was dit onderwerp in feite een collegebeslissing
die nog genomen moest worden.
Ik vertrouw op de griffie dat het hier ingediende Burgerinitiatief openhouden Doesburgsedijk
Dieren aan alle gestelde voorwaarden voldeed, inclusief de achternamen, de voornamen, de
adressen, de geboortedata en de handtekeningen van ten minste 10 initiatiefgerechtigden
die het verzoek ondersteunen.
Maar door bijgaande ingediende stukken (bijlagen) van een burger via het fenomeen
Burgerinitiatief is dit inmiddels uitgegroeid tot een discussie die weer terug gaat naar 1996 en
vervolgens weer door een steeds smallere trechter in 2019 tot besluitvorming kan gaan
leiden, of zelfs ook dat nog niet.
Tot slot; Zorg voor democratische kwaliteit van besluitvormingsprocessen, representatieve
democratie in een bestuur is de enige parlementaire vorm die werkt.
Zoals het nu gaat via Burgerinitiatief is dit het uithollen daarvan en zou politici aan kunnen
moedigen weg te duiken voor de politieke verantwoordelijkheid die hen bij democratisch
mandaat is toegekend door stemgerechtigde burgers.

Met vriendelijke groet, en ik wens U een constructieve vergadering!
L. (Bert) Meijer

