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WRRRAPPORT ‘VERTROUWEN IN DE BURGER’ KOMT AMERSFOORTERS ALS GEROEPEN

BURGERINITIATIEF HET NIEUWE SAMENWERKEN
Na de zomer
conferentie
over het nieuwe
samenwerken
AMERSFOORT _ Het deze week gepresenteerde rapport ‘Vertrouwen in de burger’ van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, komt voor vijf Amersfoorters als geroepen.
Vorig jaar begonnen zij het Burgerinitiatief ‘Het Nieuwe Samenwerken’ en het WRRrapport sluit
naadloos op dit initiatief aan: de overheid moet meer vertrouwen hebben in de burger en deze
burger veel meer betrekken bij beleidsbeslissingen. Direct na de zomer organiseert het
Burgerinitiatief in Amersfoort daarover een conferentie.
Het Amersfoorts Burgerinitiatief heeft de afgelopen weken contact gehad met de WRR waaruit bleek dat
de gedachte achter ‘Het Nieuwe Samenwerken’ goed aansluit op het rapport ‘Vertrouwen in de burger’.
In dit rapport stelt de WRR dat betrokken burgers belangrijk zijn voor een levende democratie. ‘’Ze
houden volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties scherp en verschaffen het draagvlak voor het
uitvoeren van beleid’’, aldus het rapport. ,,Burgers zorgen ook voor maatschappelijke vernieuwing door
het inbrengen van ideeën, onderwerpen en aanpakken.’’
,,Toen wij vorig jaar oktober met ons initiatief startten wisten wij nog niet dat de WRR met dit rapport
zou komen’’, aldus het Burgerinititaief. ,,Begin dit jaar kwamen wij daar achter en hebben wij contact met
de Raad gezocht. Dat resulteerde onder meer in een persoonlijk gesprek met een van de projectleiders
van het rapport. Duidelijk werd dat ons initiatief hier in Amersfoort aansluit op wat de WRR wil:
betrokken burgers en een overheid die die burger vertrouwt en bereidt is de burger daarvoor ook de
ruimte te geven’’. Het Burgerinitiatief is opgericht door Carla Hartog, Roelie Norp, Gerard Chel, Peter de
Langen en Theo Stubbé.
De samenleving verandert snel, zo vinden zij, waarbij netwerken steeds belangrijker worden en steeds
meer de plaats innemen van de traditionele vormen van overleg en samenwerking. ,,Allerlei partijen in
de stad zoeken elkaar steeds vaker op. Er ontstaan nieuwe vormen van netwerken, zowel digitaal als in
levende lijve. In deze netwerken moet ook het gemeentelijk bestuur een actieve rol vervullen. Door deel
te nemen aan die netwerken ervaren raadsleden en ambtenaren zelf hoe de vork aan de steel zit.
Bewoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en belangenorganisaties hebben veel kennis van
zaken en kennen de problemen. Door deze energie te gebruiken krijgt de stad prachtige ideeën die
gedragen worden door de bevolking. Burgerparticipatie in optima forma.’’
Het is het Burgerinitiatief opgevallen dat met name de gemeenteraad zich beperkt tot haar traditionele
rol als besluitnemer. Pas aan het einde van het traject komt de raad in beeld. ,,Zonder uiteraard deze rol
ter discussie te willen stellen, willen wij dat de raad moet eerder moet ‘meedoen’. In een vroegtijdig
stadium, zodat visies worden uitgewisseld en kennis wordt opgebouwd. Nu is de raad alleen zichtbaar
aan het einde van het traject wanneer een besluit moet worden genomen.’’

Doel van het Burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken is een ommezwaai teweeg brengen in de wijze
waarop de gemeente ‐ college, raad en ambtelijk apparaat ‐ tot besluitvorming komt. ,,De stad wordt
helaas toch nog teveel vanaf een afstand bestuurd’’. Het Burgerinitiatief roept de gemeente op samen
gebruik te maken van de positieve energie die zij in de stad ervaart. ,,Wij vragen van het bestuur zich aan
te sluiten bij dit Burgerinitiatief. Om samen, als gelijkwaardige partners en in harmonie, naast elkaar in
plaats van tegenover elkaar, te werken aan de toekomst van onze stad.’’
Het Burgerinitiatief organiseert, met ondersteuning van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, direct na de zomer een rondetafelconferentie over het nieuwe samenwerken. ,,Tijdens
deze conferentie moeten de maatschappelijke organisaties in Amersfoort samen met het
gemeentebestuur daar een concrete invulling geven. Niet om vrijblijvend van gedachten te wisselen,
maar om praktische afspraken te maken over de realisering van Het Nieuwe Samenwerken.’’ Zo’n 35
particulieren en lokale organisaties hebben inmiddels hun medewerking aan de conferentie toegezegd.
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