VERKIEZINGEN

De lokale democratie staat onder druk. Vitalisering is hard nodig.
Wij, deelnemers aan het Overleg van Zeist*, roepen onze collega’s
binnen alle gemeenten op om hier de komende jaren in te
investeren. Om te beginnen met een goed gesprek over lokale
democratie rondom de verkiezingen in maart.
Na de verkiezingen komt er een nieuw gemeentebestuur; een
nieuwe raad, een nieuw college en een nieuw programma voor de
komende jaren. Deze periode biedt een kans om verder te werken
aan een vitale democratie in uw gemeente.

Overleg van wie?
Het ‘Overleg van Zeist’ is een groep raadsleden, wethouders, burgemeesters,
gemeentesecretarissen en griffiers uit het hele land die samen met VNG en BZK werken aan
vitalisering van de lokale democratie. De groep is onder meer betrokken bij projecten als
Lokale Democratie in Beweging, Democratic Challenge,
de Ontwikkelagenda Lokale Democratie: Actie op maat, Code Oranje,
het initiatief #ikverfris en de wethoudersbrief over democratische vernieuwing.

Tijdens de verkiezingen: formuleer een maatschappelijke agenda,
organiseer een verkiezingsdebat
waar bewoners centraal staan of
experimenteer met een vorm van
thema- of standpuntstemmen.

Spreek ook af wie de afspraken
over vitalisering de komende 4 jaar
bewaakt.

Tijdens de formatie: organiseer
bijvoorbeeld een open formatieproces
waarbij naast politici ook lokale partners worden betrokken, formuleer ook
procesafspraken of laat je inspireren
door ‘Anders formeren’.

Tijdens het opstellen van een nieuw
collegeprogramma: geen dichtgetimmerd akkoord, bepaal samen met de
lokale samenleving de opgaven, democratische vernieuwing concretiseren in
alle hoofdstukken/sectoren, formuleer
bijvoorbeeld een lokaal democratisch
akkoord.
Zie www.democratischzakboekje.nl

Tijdens de collegevorming: zoek
bijvoorbeeld de beste wethouders voor
de klus, die hun plannen publiek
presenteren en verantwoorden.

Op lange termijn: zorg voor verankering in de organisatie en werkwijze
van de gemeente, zodat onze lokale
democratie vitaal blijft!

Gebruik dit moment. Ga in gesprek over de vitalisering van
de l okale democratie. Zet het op de agenda van het nieuwe
gemeentebestuur. Ga erover in gesprek met bewoners, politici, de
burgemeester, wethouders en ambtenaren. Hoe democratisch is de
gemeente? Wat voor democratie willen we zijn?
Werk samen aan een lokaal democratisch akkoord. En ga het
vervolgens vooral doen. Ontwikkel samen nieuwe democratische
vormen en w
 erkwijzen.
Aan de slag. Vraag de burgemeester dit gesprek te begeleiden,
vraag de g riffier om te ondersteunen. En maak
gebruik van werkvormen of ervaringen van
Hulp nodig?
Vraag het
collega’s uit andere g emeenten.
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