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Actiepunt:

01.

Overzicht afspraken: wat hebben we al afgesproken over meespraak
D66 wil de Verordening Commissie Meespraak&Communicatie aanpassen.
Afspraak: als de verordering wordt aangepast, wordt bij het doel de volgende zin
toegevoegd: Het signaleren van kansen om de (burger)participatie van en de
communicatie met inwoners en stakeholders te verbeteren en/of te vernieuwen.
VVD: wil de microfoons in deze commissie van tafel. Het stoort de voortgang van
de vergadering.
Afspraak: commissie blijft op deze wijze met microfoons vergaderen, maar er
wordt over enkele maanden op teruggekomen of dit nog wijziging behoeft.

02.

Meespraak-instrumenten en – onderwerpen: wat gaan we doen?
De lijst met nieuwe instrumenten wordt aangevuld met instrumenten die nu reeds
door de organisatie en de raad worden gebruikt.
C. Kwint: Zo’n lijst is handig, maar er kan pas een keuze worden gemaakt over
een toe te passen instrumenten als er een onderwerp bekend is.
De commissie onderschrijft deze volgorde.
De hoogleraren uitnodigen om een presentatie te geven met voorbeelden uit het
land. Wat gaat er goed, wat niet, valkuilen e.d. alvorens zich te buigen over toe te
passen instrumenten.

03.

Inzicht over meespraak: verdiepingsgesprekken aan de hand van
voorbeelden
De afspraak wordt gemaakt dat de volgende commissieleden een presentatie
voorbereiden over de door hen te evalueren vroegere participatietrajecten.
De presentaties moeten worden gehouden in de commissievergaderingen van
september en november. De griffie maakt daarvoor een rooster.
Griffie
- Kompas op de Noord: J. John en F. Lammerts
- Van Duivenvoordestraat: S. Brau en C. Kwint
- Stationsweg: F. Reiber en T.J. Visser
- Herinrichting wijken: Y. van Amerongen, H. Verhagen en T.J. Visser
- Veenglas: J. John, F. Reiber en F. Lammerts

04.

Vergaderwijze commissie: praktische vergaderzaken van de commissie
Afspraak: De fracties denken na en geven aan hoe inwoners iets op de commissie
M&C-agenda kunnen zetten.

