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Bijlagen:

FW: Burgers betrekken bij beleid, bestuur en uitvoering: binnen onze democratische
spelregels/wacht op reactie E. Schrier/lgs
Compacte-Brochure-leergang-Burgerparticipatie ( def).pdf; Compacte brochure
Workshop Constructieve Burgerparticipatie (def).pdf

Subject: Fw: Burgers betrekken bij beleid, bestuur en uitvoering: binnen onze democratische spelregels

Geachte heer, mevrouw,
Overheden en burgers hebben nog te vaak een moeizame relatie met elkaar. Dat zie je bijv. niet alleen aan het
stemgedrag van kiezers, het afnemend vertrouwen in de politiek en bedreigingen van ambtenaren en politici. Maar
ook aan de grote moeite die het kost om beleid tot stand te brengen waar burgers uiteindelijk blij mee zijn, aan de
nogal eens verwarrende debatten op inspraakavonden, en zeker ook aan het enorme aantal bezwaarprocedures en
klachtenprocedures dat overheden te verstouwen krijgen.
Niet alleen burgers willen meer invloed maar ook bestuurders en ambtenaren zouden het graag anders willen
aanpakken, want hun werk wordt alleen maar leuker en effectiever als de contacten met burgers goed verlopen.
Burgers vinden een overheid die voor ze open staat ook veel attractiever en effectiever.
En zou het niet beter zijn, als actieve burgers die invloed willen uitoefenen en afgevaardigden vanuit de overheid
elkaar als partners zien in plaats van als tegenstanders?

Dit vorm in essentie de aanleiding voor de oprichting en doelstelling van de Stichting Burger & Overheid.
Hoe kunnen we op een constructieve wijze burgers en het bevoegd gezag in samenspraak en samenwerking
betrekken bij het ontwikkelen van beleid, bestuur en uitvoering? In plaats van de nog teveel voorkomende
confrontatie tussen “hindermacht” van burgers t.o.v. “doordrukmacht” van het bevoegd gezag nu werken
aan partnerships, binnen de democratische vastgelegde kaders, met als resultaat sneller, goedkopere
projecten realiseren met draagvlak en meerwaarde. Zowel aan de kant van burgers als bevoegd gezag zal
hierin geïnvesteerd moeten worden, want dit komt niet vanzelf.
Op basis van een groot aantal burgerparticipatieprojecten met veel praktijkervaring tot gevolg,
gecombineerd met recente wetenschappelijke - en adviseurswijsheid zijn door de Stichting Burger &
Overheid een Leergang voor gemeenten en Workshop voor burgers en organisaties (zie de brochures
als bijlagen) ontwikkeld om het proces van Constructieve Burgerparticipatie te faciliteren.
Op de website: http://leergang-burgerparticipatie.nl/ staat meer in formatie w.o. het programma, leerdoelen,
achtergronden van de docenten en de organisatie beschreven.
In het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, gelet op de
verkiezingsprogramma's en de coalitiebesprekingen erna zullen ambtenaren en bestuurders en politici
geconfronteerd worden met de vraag: willen en zo ja kunnen we, op welke wijze burgers meer bij beleid,
bestuur en uitvoering betrekken?
Op deze vraag krijgen krijgt u antwoorden en oplossingsrichtingen vanuit de Leergang Constructieve
Burgerparticipatie aangereikt (van informatie via kennisontwikkeling naar maatwerk implementatieplan).
U wordt vriendelijk verzocht deze mail te verspreiden / bespreken binnen het eigen ambtelijk apparaat en
onder de raadsleden / politieke partijen en anderzijds te agenderen in het College van B & W. Wij zijn
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benieuwd naar uw reactie, bereid tot toelichting en bij belangstelling voor leergang of workshop vernemen
we dit graag van u.
Met vriendelijke groet,

Rob van Engelenburg
Secretaris Stichting Burger & Overheid
M. Wibauterf 7, 2253 RS Voorschoten
Tel.: 071-5761814 / 06-22622675

PS 1: Indien u geen verdere mails meer wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken aan via het bovenstaand
mailadres
PS 2: Met dank aan Youmee: instrument voor inspraak en besluitvorming (zie: www.youmee.nl )
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