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Onderwerp:

01

Opening,
vaststellen
agenda
Opening -mededelingen
mededelingenen
- vastellen
agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en geeft een korte introductie
en uitleg over het hoe en waarom van deze nieuw ingestelde commissie.

02

Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken.

03.

Actieve informatie
A. Valent geeft als bestuurlijk coördinator van deze commissie een terugkoppeling
van het bestuurlijk overleg dat heeft plaatsgevonden. Zij stelt voor om de suggestie
die uit het overleg voortkwam, het uitnodigen van een tweetal hoogleraren op het gebied
van burgerparticipatie, over te nemen. Ook verwacht zij dat voor het volgende overleg de
de door het college voor te bereiden bestuursopdracht op de agenda van de commissie
staat.

Actiepunt:

Wethouder J. Does spreekt de verwachting uit dat uit de participatie-resultaten extra
inspiratie gehaald kan worden voor het besturen van de gemeente.
04.

Schorsing …..
De voorzitter schorst om 20.10 uur de vergadering om de commmissie de gelegenheid
te geven om aan statafels in de foyer in gesprek te gaan met de aanwezige inwoners.
De vergadering wordt hervat om 20.35 uur.

05.

Terugkoppeling van gesprek met inwoners
Raadslid F. Reiber:
Gehoorde suggesties over participatie-onderwerpen:
- alles wat er nu speelt, sociaal gebied, algemeen, verbinden met inwoners;
- er moet vanaf het begin een concreet onderwerp zijn en dan ook vanaf de start;
- bij bouwplan: bord neerzetten en mensen er over laten meedenken;
- ambtenaren treden moeilijk in contact met inwoners. Veel eerder de raad betrekken of
eerder met inwoners in gesprek gaan;

- maak gebruik van een app (Hoplr) zie bijlage bij besluitenlijst) om die door de wijk te
laten beheren;
- cirkel om de betreffende locatie trekken, niet uitgaan van wijkgrenzen
- bijeenkomsten op neutrale plek houden
Raadslid F. Lammerts:
- inspreken op verkeerszaken en energie
- info delen met cie. en raadsleden door meespreken in commissie
Inwoner kan vrijer spreken. Politiek is niet zo van belang
- inwoners actief uitnodigen werkt drempelverlagend
Raadslid T.J. Visser:
kaartje met namen van commissieleden
- gastvrijer ontvangen
- hand-out zou handig zijn
- meedenken over hun kennis en ervaringen
- jammer dat er geen wijkpanels meer zijn.
- kijk wat er leeft in de buurt
- stukken op website zijn nu te zakelijk
(Zie bijlage 2 bij besluitenlijst: schriftelijke reactie bezoeker)
- afdruk ontvangen briefje van inwoner wordt toegestuurd aan cie.
Eigen oordeel:
- gastvrijer zijn en meer uitleg geven
- electronische ideeënbox maken
- nadenken over hoe we iedereen gaan bereiken en niet alleen usual suspects
- ondersteuning bieden bij inspreken
- volgende vergadering op locatie
- concreet onderwerp in de commissie aan de orde stellen
- bij keuze ook argumenten aangeven t.b.v. begrip
- raads- en commissieleden moeten wel daarin actief zijn
Comissielid R. Korbijn:
Terugkoppeling van inspraak/meespraak kan beter
- op enquete’ s geen terugkoppeling ontvangen
- meepraten over invulling van de omgeving
- procedures gaan wel langzaam
Commissielid M. Rijswijk/ raadslid H. Verhagen:
- mist verbinding inwoners door buurthuis
- Meespreken via online ideeënbox
- Groningen en Rotterdam hebben ervaring met dit soort commissies.
Daar graag ervaringen ophalen
- bij onderwijsaangelegenheden graag uitnodigen
Commissielid Y. van Amerongen:
- Meepraten bij begin ontwikkeling projecten
- laagdrempeliger maken om mee te spreken
- aangeven wie je kunt aanspreken en wie waar zit.
Commissielid J. Koppelaar:
Geen gesprek met inwoner gevoerd
Bezoeker Mw. Hermans:
- ideeën van ambtenaren naar college en raad, maar ook meteen naar inwoners

Bezoeker :
Om inwoners meer te betrekken:
- digitaal platform / buurtnetwerk per wijk opzetten. Zoals bijvoorbeeld Hoplr
https://www.hoplr.com/
- alles goed duidelijk maken aan inwoners. Procedure aangeven en inhoud verder
“buiten” uitwerken
Bezoeker:
-Voelt zich niet betrokken, slechts formaliteiten op deze avond
- Platform om meer ideeën met gemeente te kunnen delen
Notitie taken en werkwijze cie MenC
- commissie is unaniem akkoord, maar wel met de volgende aanpassingen:
Onder 1. “daartoe t/m op” weglaten
Opmerking F Reiber over “terugkoppeling e.d.” opnemen
2.1 aanpassing zin: Naast de commissievergaderingen wordt verwacht dat de leden van
de commissie en ook overige raads- en commissielden aktief in de stad …”
Er wordt gezorgd voor een ‘leesbare’ tekst.
06.

07.

Spaaragenda
Agenderen:
- presentatie hoogleraren + voorbeelden uit het land meenemen
- fusieproces
Rondvraag
Bezoeker: Nodigt commissieleden uit voor een gesprek met hem om zijn platformidee
Hoplr uit te werken. Commissie antwoord dat er ook ander burgerplatforms zoals Locali
en Burgernet bij betrokken moeten wordem
De voorzitter sluit te vergadering om 22.15 uur.

08.

