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Verslag	  van	  speed	  daten	  met	  lijsttrekkers	  d.d.	  11	  maart	  2014	  

Geen	  lijsttrekkers	  debat,	  maar	  inwoners	  die	  de	  kans	  kregen	  om	  de	  lijsttrekkers	  te	  vertellen	  wat	  zij	  vinden	  dat	  er	  
na	  de	  verkiezingen	  moet	  gebeuren.	  De	  burgers	  waren	  helder:	  Er	  moet	  veel	  beter	  geluisterd	  worden,	  het	  idee	  
werd	  geopperd	  om	  een	  Luisterprijs	  in	  te	  stellen	  voor	  de	  best	  luisterde	  politicus.	  Ook	  vond	  men	  dat	  de	  politiek	  
het	  stadhuis	  uit	  moet	  en	  er	  veel	  meer	  wijkgericht	  gewerkt	  kan	  worden.	  Vergaderingen	  in	  de	  wijk;	  Ronde	  
Tafelgesprekken	  in	  plaats	  van	  2	  minuten	  inspreken;	  proces	  afspraken	  i.p.v.	  inhoudelijk	  dichtgetimmerde	  coalitie	  
akkoorden	  zijn	  een	  aantal	  zaken	  die	  breed	  werden	  gedragen.	  Helder	  zijn	  over	  kaders	  en	  niet	  meer	  tussentijds	  
de	  spelregels	  veranderen,	  dat	  maakt	  het	  vertrouwen	  in	  de	  politiek	  echt	  kapot.	  De	  burgers	  zijn	  het	  ook	  zat	  dat	  er	  
op	  de	  man	  gespeeld	  wordt,	  en	  te	  weinig	  inhoudelijke	  debatten	  zijn.	  De	  komende	  vier	  jaar	  genoeg	  om	  te	  
verbeteren	  dus.	  Hieronder	  volgt	  een	  verslag	  van	  de	  bijeenkomst.	  
	  
Er	  waren	  11	  partijen	  aanwezig,	  de	  BPA	  heeft	  niet	  meegedaan.	  Enkele	  partijen	  hadden	  vervangers	  gezonden.	  
	  
De	  lijsttrekkers	  kregen	  de	  gelegenheid	  om	  te	  reageren	  op:	  
	  

Stellingen	  	  
Deze	  eerste	  vraag	  was	  vooraf	  aan	  de	  lijsttrekkers	  voorgelegd:	  

1. 	  Hoe	  heeft	  u	  de	  afgelopen	  4	  jaar	  met	  de	  stad	  samengewerkt	  (=voor	  zittende	  partijen)	  
	  of	  hoe	  gaat	  u	  dat	  in	  de	  komende	  4	  jaar	  doen?	  (=voor	  nieuwe	  partijen)	  
(1	  minuut	  per	  lijsttrekker)	  

Reacties:	  	  
PvdA	   	   :	  We	  hebben	  fractie-‐ombudsteam	  en	  als	  u	  ideeën	  heeft	  moet	  u	  vroeg	  bij	  ons	  langskomen.	  
Amersfoort	  2014:	  We	  hebben	  bereikt	  een	  Tapwaterput,	  het	  jaar	  van	  de	  Tuin	  en	  bankjes.	  
CDA	   	  :	  We	  hebben	  overleg	  gehad	  over	  verkeerstromen	  bij	  de	  nieuwe	  ziekenhuislocatie,	  idem	  bij	  

station	  Hoevelaken	  en	  pilot	  HNS	  
D66	   	   :	  Ouderenhangplek	  
CU	   	   :	  Kersenbaanproblematiek,	  deelname	  stadscafé,	  weggeefwinkel/buurttuin,	  Elisabethlocatie	  
OPA	   	   :	  Bewonersweb,	  werken	  aan	  macht	  terug	  aan	  de	  ouderen	  
BGA	   	   :	  Wijkgerichte	  politiek	  
SP	   	   :	  Jericho/Jeruzalem,	  De	  Horsten,	  weggeefwinkel/buurttuin	  
VVD	   	  :	  Geluisterd	  en	  bewoners	  uitgenodigd	  op	  fractieberaad,	  thuisbezoeken,	  uitlaatgebied	  honden,	  

zakelijke	  evenementen	  
Groen	  Links	   :	  Opener	  zijn,	  niet	  te	  snel	  oordelen,	  Omkeerbesluit	  invoeren	  
Amersfoort	  Anders:	  Kwaliteit,	  samen	  doen.	  Heroverwegen	  grote	  projecten	  

	  
Deze	  twee	  stellingen	  waren	  niet	  vooraf	  voorgelegd,	  maar	  zijn	  ter	  plekke	  aan	  de	  lijsttrekkers	  voorgelegd:	  

2. 	  In	  een	  college/coalitieakkoord	  leg	  je	  alleen	  procesafspraken	  vast:	  	  ja/nee	  
Ja:	   	  D66,	  Amersfoort	  Anders,	  Groen	  Links,	  BGA,	  Amersfoort	  2014	  
Nee:	   CU,	  CDA,	  PvdA,	  VVD,	  OPA,	  SP	  
	  

3. 	  Accepteert	  u,	  indien	  van	  tevoren	  de	  kaders	  duidelijk	  waren	  en	  de	  uitkomsten	  	  binnen	  de	  kaders	  zijn	  
uitgewerkt,	  elke	  uitkomst	  van	  een	  participatieproces:	  	  ja/nee	  

Ja:	   CU,	  CDA,	  D66,	  VVD,	  OPA,	  Amersfoort	  Anders,	  Groen	  Links,	  BGA	  
Nee:	   PvdA,	  Amersfoort	  2014,	  SP	  
	  

Aan	  de	  tafels	  vertelden	  inwoners	  aan	  lijsttrekkers	  en	  aan	  elkaar	  wat	  zij	  vonden	  van	  deze	  thema’s	  	  
1. Samenwerking	  inwoners	  en	  raad	  (bv.	  op	  stads-‐,	  wijk,	  buurtniveau)	  
2. Welke	  afspraken	  maak	  je	  bij	  inspraak?	  
3. Waar	  zou	  de	  gemeenteraad	  niet	  over	  moeten	  gaan	  en	  hoe	  krijgen	  inwoners	  meer	  directe	  invloed	  op	  

beleid?	  
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De	  terugkoppeling	  per	  thema	  (vanuit	  de	  flappen):	  
	  

1. Samenwerking	  inwoners	  en	  raad	  (bv.	  op	  stads-‐,	  wijk,	  buurtniveau)	  
• Er	  moet	  een	  politieke	  luisterprijs	  komen	  
• De	  burger	  moet	  zelf	  komen	  én	  Politiek	  moet	  naar	  de	  Wijken	  toe,	  wijkgerichte	  politiek	  
• Centraal	  punt	  per	  wijk,	  waardoor	  meer	  ontmoeting	  raadslid	  en	  burger	  
• Maak	  een	  buurtwet	  
• Bij	  buurtinitiatieven	  een	  Ronde	  Tafelgesprek	  in	  of	  buiten	  het	  stadhuis	  
• De	  burger	  kan	  doorschieten,	  ook	  zaken	  bundelen.	  Meer	  lef	  en	  duidelijkheid	  
• Maak	  bij	  coalitie	  zowel	  inhoud	  als	  procesafspraken	  
• Waar	  blijft	  de	  burger,	  niet	  hier!	  Mensen	  haken	  af,	  in	  welk	  stadium	  haal	  je	  de	  burger	  erbij.	  Onduidelijk	  

communicatie.	  
• Ambtenaar	  er	  eerder	  bij	  betrekken.	  Verbindend	  i.p.v.	  afstandelijk	  
• Overheid	  denk	  na	  waar	  je	  energie	  insteekt	  
• Strikt	  vastleggen	  wat	  gezegd	  en	  toegezegd	  wordt	  
• Bij	  uitvoering	  niet	  meer	  tornen	  aan	  kaders	  die	  in	  participatie	  zijn	  overeengekomen	  
• Inspraak	  formaliseren	  en	  faciliteren	  
• Transparantie:	  Helderheid	  over	  beweegredenen	  (het	  lijkt	  soms	  dat	  er	  verborgen	  belangen	  zijn)	  
• Tijd	  investeren	  in	  contacten	  met	  wijken/bewoners	  
• Eventueel	  mediation	  als	  belangen	  tegenstrijdig	  zijn	  
• Gemeente	  moet	  kennis	  halen	  m.b.t.	  zorg	  in	  een	  centraal	  loket	  dat	  voor	  burgers	  herkenbaar	  is	  

	  
2. Welke	  afspraken	  maak	  je	  bij	  inspraak?	  
• Verwachtingen	  managen	  
• Houding	  verbeteren	  zowel	  burgers	  als	  politiek	  (wederkerigheid):	  

Helderheid	  in	  beweegredenen	  
Helderheid	  in	  concrete	  communicatie	  
Helderheid	  in	  Particulier	  en	  Stadsbelang	  

• Iedere	  raadsperiode	  starten	  met	  3	  experimenten:	  Inspraak	  vanaf	  “wat”-‐vraag	  
• Communicatie	  over:	  

Globale	  kaders	  
Betrekken	  belanghebbenden	  
Visie	  ontwikkeling	  
Vaststellen	  kaders,	  ook	  financieel	  
Voortgang	  bij	  uitvoering,	  hierbij	  ook	  Raad	  betrekken.	  
Tussen	  planvorming	  en	  uitvoering	  veelvuldig	  uitleggen	  wat	  het	  expliciet	  betekent	  voor	  
belanghebbenden	  c.q.	  omwonenden	  

• Gehoord	  worden	  oprecht	  luisteren	  naar	  klachten	  en	  er	  ook	  iets	  meedoen	  en	  terugkoppelen.	  Neem	  
burgers	  serieus.	  De	  burger	  is	  ook	  deskundig.	  

• Inspraak	  is	  Meedenken,	  maar	  ook	  Verantwoording	  nemen	  
• Raad	  naar	  buurt	  nu	  teveel	  reactief,	  moet	  proactief.	  Geldt	  ook	  voor	  burger.	  
• Alles	  moet	  bespreekbaar	  zijn,	  zowel	  Wat	  als	  Hoe	  vraag	  
• Zorgvuldig	  samen	  kaders	  vastleggen.	  
• Resultaat	  afspraken	  maken	  tussen	  inwoners	  en	  gemeente	  (samenwerkingsovereenkomsten).	  

Elisabethlocatie	  als	  voorbeeld	  project.	  
• Burgers	  ook	  mee	  laten	  praten	  over	  herverdeling	  financiën,	  op	  kleiner	  niveau	  (buurt,	  wijk).	  Bij	  

taakoverdrachten	  er	  ook	  iets	  tegenover	  stellen,	  ook	  financieel	  
• Spelregels	  tussentijds	  niet	  veranderen.	  En	  als	  dat	  al	  wel	  nodig	  zou	  zijn,	  dan	  opnieuw	  beginnen	  met	  

inspraak	  
• Ronde	  2	  minuten	  regel	  afschaffen.	  Echt	  inspreken	  en	  meepraten	  tijdens	  Ronde,	  met	  gesprek	  zijn	  

tussen	  politiek	  en	  insprekers	  
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3. Waar	  zou	  de	  gemeenteraad	  niet	  over	  moeten	  gaan	  en	  hoe	  krijgen	  inwoners	  meer	  directe	  invloed	  op	  

beleid?	  
• Raad	  moet	  zich	  niet	  bemoeien	  met	  uitvoering,	  maar	  ingrijpen	  als	  het	  fout	  gaat	  +	  luister	  dan	  naar	  

burgers.	  =>	  Zorg	  voor	  goede	  projectinformatie	  
• Raad	  kom	  uit	  de	  Gouden	  Toren.	  Laat	  je	  gezicht	  zien	  in	  de	  wijken,	  bv.	  Ronde	  Tafel	  in	  de	  Wijk.	  

Luisteren	  ook	  naar	  gewone	  mensen,	  spreek	  ook	  begrijpelijke	  taal.	  Ook	  reageren	  als	  iets	  negatief	  is.	  
En	  zorg	  ook	  voor	  de	  mensen	  die	  niet	  kunnen	  spreken.	  

• Raad	  niet	  per	  definitie	  achter	  eigen	  wethouder	  of	  college	  (wees	  echt	  duaal).	  Kritischer	  durven	  te	  
zijn.	  

• Minder	  discussie	  en	  meer	  dialoog	  (niet	  op	  de	  mens	  spelen)	  
• Raad	  moet	  meer	  weten	  van	  zorg/zwakkeren.	  Meer	  invloed	  van	  belangengroepen	  
• Spreek	  heldere	  spelregels	  af.	  Afwijken	  doe	  je	  samen.	  
• Raad	  ook	  proactief	  opstellen,	  sneller	  reageren	  op	  de	  wijk.	  Meer	  duidelijkheid.	  
• Raad	  moet	  zaken	  ondersteunen	  als	  de	  wijk	  (met	  draagvlak)	  iets	  wil	  
• Bewoners	  stoten	  neus	  aan	  beleidsregels/ambtenaren.	  Meer	  contact	  met	  stadhuis	  
• Wijkontwikkelingsmaatschappijen.	  Onderzoeksbudget	  naar	  de	  wijk?	  Wel	  samen	  met	  raad	  en	  

ambtenaren	  
• Loket	  voor	  burgerinitiatieven	  
• Raad	  moet	  meer	  kennis	  ophalen	  
• Burger	  inschakelen	  bij	  controle	  uitvoering	  
• Burgers	  eenvoudiger	  toegang	  tot	  informatie,	  zaken	  inzichtelijker	  maken,	  bv.	  maquette	  of	  Arts	  

Impression.	  
	  

Tot	  slot	  gaven	  lijsttrekkers	  een	  reactie	  en	  namen	  zij	  verantwoordelijkheid	  voor	  
thema’s	  of	  uitspraken:	  

CDA:	  Wij	  gaan	  stadhuis	  uit	  en	  wijk	  in.	  Wij	  zullen	  luisteren	  
	  
D66:	  Wij	  willen	  open	  planproces.	  Wij	  omarmen	  idee	  van	  de	  3	  experimenten.	  Wij	  zullen	  meer	  aandacht	  geven	  
aan	  proces	  ook	  bij	  uitvoering.	  Wij	  zullen	  meer	  aandacht	  geven	  aan	  niveau	  belangenafweging,	  maat	  en	  schaal	  
niveau	  inspraak.	  
	  
Amersfoort	  2014:	  Wij	  willen	  kennis,	  kracht	  en	  kunde	  van	  de	  stad	  benutten	  
	  
BGA:	  Wij	  gaan	  voor	  wijkgerichte	  politiek	  
	  
VVD:	  Wij	  willen	  gouden	  toren	  uit	  en	  vorm	  geven	  aan	  de	  vraag	  Hoe	  komen	  we	  tot	  elkaar.	  Wij	  willen	  een	  stabiel	  
stadsbestuur	  en	  meer	  dialoog.	  Wij	  willen	  meer	  ronde	  tafelgesprekken	  en	  de	  meer	  ruimte	  geven	  in	  de	  Ronde	  
(dus	  niet	  meer	  de	  2	  minutenregel)	  
	  
Groen	  Links:	  Wij	  onderschrijven	  uit	  het	  onderdeel	  van	  vraag	  3.	  Wij	  willen	  meer	  uitleggen	  waar	  we	  voor	  staan	  
en	  gaan	  een	  Blog	  beginnen.	  Wij	  willen	  ook	  verbetering	  van	  de	  Ronde.	  Wij	  willen	  meer	  duidelijkheid	  over	  Nut	  
en	  Noodzaak	  vooraf	  aan	  een	  project.	  Wij	  zullen	  meer	  goede	  vragen	  stellen.	  En	  wij	  omarmen	  het	  voorstel	  voor	  
de	  3	  experimenten.	  
	  
CU:	  Wij	  willen	  bij	  elk	  besluit	  de	  burger	  beter	  betrekken.	  Wij	  willen	  het	  stadscafé	  handhaven	  en	  meer	  Ronde	  
Tafel	  gesprekken	  in	  de	  wijk.	  Wij	  willen	  meer	  de	  overeenkomsten	  zoeken	  dan	  de	  verschillen	  benadrukken.	  
	  
PvdA:	  Raad	  is	  geen	  doorgeefluik,	  wij	  willen	  als	  Raad	  ook	  de	  kaders	  kunnen	  stellen.	  Wij	  willen	  alle	  betrokken	  
partijen	  er	  wel	  bij	  betrekken.	  
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SP:	  Stadhuis	  is	  te	  gesloten,	  wij	  willen	  meer	  naar	  de	  burger	  toe	  en	  het	  systeem	  doorbreken,	  Wij	  willen	  dat	  de	  
Raad	  zich	  meer	  verplaatst	  in	  de	  mensen	  waar	  het	  omgaat.	  Wij	  willen	  meer	  onze	  controlerende	  taak	  kunnen	  
uitvoeren,	  ook	  bij	  de	  uitvoering.	  Wij	  willen	  gevoelige	  onderwerpen	  zo	  nodig	  terug	  bij	  de	  Raad.	  
	  
OPA:	  Wij	  willen	  ons	  richten	  op	  een	  verbeterde	  houding,	  het	  gaat	  om	  mentaliteit.	  Wij	  willen	  ons	  ook	  richten	  op	  
de	  zwijgende	  meerderheid,	  de	  mensen	  zonder	  stem.	  
	  
Amersfoort	  Anders:	  Wij	  willen	  luisteren,	  kijken,	  kansen	  benutten	  en	  meer	  samen	  doen.	  Wij	  willen	  meer	  zaken	  
terug	  in	  de	  wijk,	  het	  proces	  ook	  leidend	  laten	  zijn.	  Wij	  willen	  zorgen	  voor	  doelgroepen	  en	  minder	  grote	  
projecten.	  


