1801506
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

» Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Gemeente Steenbergen (NB)
t.a.v. de griffier
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

DGBRW

Ministerie van BZK

Gem. STEENBERGEN

Kogjeaan:

Gp

19

APR 2018

I

Vertr ouwelijk

Turfmarkt 47
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Contactpersoon

Boudewijn Steur
r?C

U—j

boudewijn.steur@iminbzk.nl
Kenmerk

2018-0000203677
Uw kenmerk

Datum

17 april 2018

Betreft

Aanbod en verzoek Actieprogramma Versterking Democratie en
Bestuur

Geachte griffier,
De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn achter de rug. U heeft de nieuwe
leden van de gemeenteraad verwelkomd. In een groot aantal gemeenten speelt
op dit moment de vorming van een nieuw college, of wellicht dat deze al is
gevormd. Waarschijnlijk bent u gelijktijdig aan de slag met een
inwerkprogramma. Dat betekent dat het drukke tijden voor u zijn.
In de gesprekken die binnen uw gemeenteraden worden gevoerd, komt
ongetwijfeld de vraag aan bod hoe u inwoners gaat betrekken bij de agendering,
voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Neem
bijvoorbeeld de Omgevingswet. Deze wet, die in uw raadsperiode in werking
treedt, geeft de raad de ruimte om keuzes te maken die passen bij lokale
opgaven en ambities. En de wet vraagt om dat te doen in samenspraak met de
samenleving. Een spannende ontwikkeling, want na uitgebreide participatie kun je
niet meer zeggen dat je het als raad toch anders wilt. U dient dus te gaan sturen
aan de voorkant en kaders mee te geven voor de inrichting van de fysieke
leefomgeving. Ik wil u graag aanmoedigen om daar nu al mee aan de slag te
gaan, bijvoorbeeld door samen met burgers en bedrijven te werken aan de
omgevingsvisie en het omgevingsplan. Dit is een voorbeeld van hoe de lokale
democratie zichtbaar versterkt kan worden.
In iedere gemeente zullen ideeën bestaan en ontwikkeld worden om burgers
nauwer te betrekken. Iedere gemeente kent zijn eigen context en kenmerken,
dus niet overal zullen deze plannen er hetzelfde uitzien. Het is belangrijk dat de
lokale democratie vitaal blijft en dat daarover het gesprek gevoerd wordt. In dat
kader kan ik u melden dat u op korte termijn - mede namens de VNG - een
speelse aanmoediging toegestuurd krijgt, dat behulpzaam kan zijn bij het voeren
van dit gesprek.
De komende járen ga ik aan de slag met het versterken van de lokale democratie
en het lokale bestuur. Ik heb daarbij drie speerpunten: 1) de verbinding tussen
bestuur en inwoners, 2) de toerusting van politieke ambtsdragers en 3) een
weerbare lokale democratie. Voor de zomer stuur ik een programma naar de
Tweede Kamer, waarin ik de plannen voor de versterking hiervan uiteen zal
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zetten. Deze plannen ontwikkel ik niet alleen. Dat doe ik samen met de koepels,
beroepsverenigingen, politieke partijen en andere (kennis)partners. Maar dat is
niet genoeg. Ik heb vooral u ook nodig. Met deze brief wil ik u een aanbod doen
en een vraag stellen.
Hierbij bied ik aan u te faciliteren bij het ontwikkelen van een krachtige lokale
democratie. Mocht u vragen hebben op het gebied van democratie en bestuur die
samenhangen met de drie speerpunten, dan wil ik graag bekijken of ik vanuit
mijn departement met kennis en expertise ondersteuning kan bieden. Ook voor
de langere termijn zeg ik u mijn inzet toe om de lokale democratie te versterken.
Ik heb daar ook al eerste stappen gezet. Een goed voorbeeld daarvan is de
ontwikkeling van het digitale leerplatform en leeromgeving voor raadsleden
(www.leerplatformraadsleden.nn. Hier treft u modules aan die u kunnen helpen
bij de kennis en vaardigheden die een modern raadslid nodig heeft. Verder zal ik
ondersteuning bieden door het beschikbaar stellen van expertise en door het
ontsluiten van kennis. Een goed voorbeeld daarvan is de kennis die verzameld en
ontsloten is op de website www.lokale-democratie.nl. Hier staan veel inspirerende
mogelijkheden genoemd om burgers te betrekken bij de verschillende opgaven.
Graag wil ik u vragen uw raadsleden te wijzen op deze bronnen van kennis en
inspiratie.
Hierbij wil ik u ook een verzoek voorleggen. De komende járen ga ik aan de slag
met de versterking van de lokale democratie en het lokale bestuur. Aan de
Tweede Kamer heb ik toegezegd vóór de zomer mijn plannen te presenteren. Dit
moment is gekozen, zodat ik mee kan nemen welke plannen binnen gemeenten
bestaan ter versterking van de lokale democratie. Graag wil ik u vragen met
concrete suggesties te komen. Het gaat daarbij om voorstellen die vanuit uw
gemeenteraad zijn aangedragen en die een zichtbare bijdrage leveren aan het
versterken van de lokale democratie in Nederland. Met een aantal van deze
suggesties wil ik dan samen met u aan de slag gaan om onze lokale democratie te
versterken. In juni bekijk ik welke van deze suggesties een plaats krijgen in het
Actieprogramma.
Graag zou ik u willen verzoeken vóór 1 juni 2018 concrete suggesties aan te
leveren voor het Actieprogramma. U kunt daarvoor contact hebben met mijn
medewerkers via democratie(5)minbzk.nl. Daarnaast organiseer ik in dit kader in
mei en juni bijeenkomsten in verschillende regio's in het land. Deze worden
aangekondigd op de website www.lokale-democratie.nl.
De minister vĉn Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Oí
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