From:
Jaap *sļ
Sent:
donderdag 3 juni 2021 15:10:00
To:
Griffie Heerhugowaard
Cc:
Subject:

raag | deelname pilot democratietool stemmee.nu

Geachte griffier,
Zou u onderstaande vraag over deelname aan de pilot stemmee.nu aan de fractievoorzitters of gehele gemeenteraad willen voorleggen?
Dank alvast,
Vriendelijke groet
Jaap Berends

Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,

Het versterken van de relatie tussen de burger en de lokale politiek staat bij veel Nederlandse gemeenten al járen hoog op de agenda. Hoe en
op welk niveau dat gebeurt gaat van meeweten (geïnformeerd worden) naar meedenken en van meewerken tot meebeslissen. In die periode
zijn er diverse instrumenten ontwikkeld ter verbetering van die relatie. De Omgevingswet verplicht zelfs om hier beleid op te hebben. Met deze
instrumenten is bijna de gehele besliscyclus van een gemeente voorzien van handvatten om samen met de inwoner richting te geven aan de
toekomst van uw gemeente. Er is echter ïïn onderdeel, waar nog geen instrument op bestaat en dat is de raadsvergadering.
Uw inwoners kunnen inspreken, onderwerpen aandienen, meedenken, mee ontwikkelen etc, maar wat zou er gebeuren als ze ook
meestemmen?
Stemmee.nu is een instrument dat u in staat stelt om al uw inwoners met elke raadsvergadering beter te betrekken. Door hen de mogelijkheid
te geven om bij ieder gewenst agendapunt aan te laten geven welk standpunt hun voorkeur heeft en daarmee welke partij die op dat moment
het beste vertegenwoordigt. De uitslag kan vervolgens in de raadsvergadering meegenomen worden. Met www.stemmee.nu is uw gemeente
ook in staat om in te zoomen op wijkniveau en doelgroepen als jeugd en ouderen. Meestemmen, iedere raadsvergadering weer.
Stemmee.nu is op zoek naar gemeenten met lef. Gemeenten die behoefte hebben aan betere betrokkenheid bij lokale politiek en het
aandurven om een pilot te beginnen. De gemeente Heerhugowaard geeft al langer vorm en ínhoud aan die relatie met de burger. Daarom
hebben we uw gemeente geselecteerd mee te doen aan de pilot.
Heeft u interesse deel te nemen aan de pilot of heeft u vragen, neem dan contact op via iedereen@stemmee.nu. Graag zien wij de
ontvangstbevestiging van deze mail en - uiteraard - deelname aan de pilot tegemoet.

We kijken er naar uit!
Vriendelijke groet,

www.stemmee.nu
Marloes Borsboom
Jaap Berends

