GEMEENTE VELSEN

Raadsvoorstel
Onderwerp: Visie op Velsen – programma Democratische Verrijking

Datum collegevergadering
Registratienummer
Portefeuillehouder(s)

9 januari 2018
Rs17.00788
F.C. Dales
R. Vennik

Ambtenaar
Telefoon
E-mailadres

S. Duin
0255 567365
sduin@Velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. voor de opzet en uitvoering van het programma Democratische Verrijking 2018 een bedrag van
€150.000 beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de reserve Visie op Velsen;
2. dit te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2018.
Samenvatting

Op 11 mei 2017 is door de gemeenteraad de Strategische Agenda 2020 vastgesteld als leidraad
voor de realisatie van de Visie op Velsen. Deze herijkte strategische agenda draait om vier
maatschappelijke opgaven waar de gemeente de komende jaren onze schouders onder willen
zetten: Iedereen doet mee, Velsen is in trek, We benutten de kansen voor en met klimaat en
Velsen is samenspel.
Om krachtig in te zetten op de uitvoering van de Strategische agenda 2020 is bij de besluitvorming
van de perspectiefnota de reserve Visie op Velsen aangevuld met € 7,5 mln. Deze aanvulling is
deels geoormerkt voor projecten om de doelstellingen te realiseren. Zo is € 500.000 gereserveerd
voor het thema ‘Burgerparticipatie, vergroten samenspel inwoners-partners-overheid’. Het college
wil hieraan een impuls geven via het nieuw te starten programma ‘democratische verrijking’. Ter
opzet en uitvoering van dit programma in 2018 wordt de raad voorgesteld € 150.000 als eerste
onttrekking vrij te geven vanuit dit budget. In het programma democratische verrijking wordt onder
andere het digitale platform e-democracy vormgegeven (uitvoering motie 24 van 2017).
Inleiding

We gaan als gemeente Velsen naar een volgende fase in onze ontwikkeling van
overheidsparticipatie en democratische verrijking. Daarbij past een programmatische aanpak met
de titel ‘Democratische Verrijking’. Om dit programma te trekken wordt een programmaleider
aangewezen.
We geven in 2018 als volgt gestalte aan het Programma Democratische Verrijking:
- Opzetten (1ste kwartaal 2018), prioriteren van doelstellingen en acties, planning,
financiering, extern ophalen etc.)
- Implementatie (2de tot en met 4 kwartaal 2018)
Hierna volgt een fase waarin het programma continue wordt hernieuwd en aangepast aan de
situatie en wensen die dan relevant zijn.
Beoogd doel en effect van het besluit

Met het besluit worden middelen vrijgemaakt om het Programma Democratische Verrijking op te
zetten en te implementeren in 2018. Het programma democratische verrijking beoogt:
1. Verdere uitwerking visie democratische verrijking.
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2. De participatieaanpak verbreden (vormen en experimenten), zodat meer inwoners
betrokken worden.
3. De staande organisatie meenemen in de mogelijkheden van (overheids)participatie.
4. Borgen van ervaring in de vorm van overdraagbare instrumenten (gereedschapskist).

Argumenten

Maatschappelijke vraagstukken zijn te ingewikkeld geworden om door de overheid alleen op te
lossen. We zien in de samenleving ontwikkelingen die maken dat we ons op een andere manier
willen positioneren in de samenleving. Enerzijds is er de wens en het vermogen van inwoners om
meer en beter mee te denken, anderzijds lijkt er soms meer onvrede te zijn over hoe dingen gaan.
Het gaat erom de vitaliteit en veerkracht van de samenleving aan te spreken. Besturen en
beslissen over de inrichting van onze samenleving gaat meer mensen en organisaties aan dan
alleen volksvertegenwoordigers. Als we de democratie van onze lokale samenleving krachtig en
vitaal willen houden, moeten we op zoek naar aanvullende democratische vormen die uiteindelijk
ook de representatieve structuur versterken (‘democratische verrijking’).
In de Strategische Agenda 2020 wordt helder de veranderende rol van de overheid beschreven, en
de verschuiving van de verticale (hiërarchische) relatie van de gemeente met inwoners en partners,
naar een meer horizontale en gelijkwaardige relatie. Het is dan ook een speerpunt om deze
veranderende rol met bijbehorende horizontale verhoudingen te verkennen en vorm te geven. Dat
gebeurt al op verschillende manieren en met diverse experimenten. Te denken valt aanhet
opstellen van de Structuurvisie, het Velsens Forum ten behoeve van het opstellen van de
Strategische Agenda 2020, de vernieuwing van de cliëntenparticipatie in het sociaal domein, het
GIDS-project en de Burgertop 2017. De unaniem aangenomen raadsmotie ‘e-democracy’ over het
opzetten van een digitaal platform ten behoeve van democratische verrijking biedt nieuwe kansen
voor aanvulling in het instrumentarium. Heit verkennen en experimenteren werpt vruchten af, we
leren er van, maar het is tegelijkertijd een proces dat nooit af is. En de urgentie om op een andere
manier te werken is misschien nog wel toegenomen. We gaan daarom als gemeente Velsen naar
een volgende fase in onze ontwikkeling. Daarbij past een stevige aanpak met een programma
Democratische Verrijking.
Met dit programma leveren we een aantoonbare bijdrage aan de Visie op Velsen 2025 en aan de
Strategische Agenda 2020. Het zorgt voor onderlinge samenhang tussen alle initiatieven op dit
thema, draagt zorg voor een ‘lerend vermogen’ van de organisatie, maar ook voor het ophalen van
ervaringen van andere gemeenten die met dit onderwerp bezig zijn. Tenslotte wordt aandacht
besteed aan het evalueren van behaalde resultaten en terugkoppeling daarvan richting bestuur.
Onderdelen waar in het programma in ieder geval aandacht voor zal zijn, zijn o.a.:
1. Nieuwe experimenten inzetten en evalueren
2. Een monitor opzetten
3. Vervolg op Velsen op Koers en de rol van het Burgerbeest vorm geven.
4. Democratische innovatie: e-Democracy vormgeven. (motie)
5. Verbinding leggen met wijkgericht werken.
6. Landelijke kennis benutten en actief deelnemen aan (online en fysieke) landelijke platforms.
7. PR binnen en buiten de organisatie over onze werkwijze.
Alternatieven

n.v.t.
Risico’s

n.v.t.

GEMEENTE VELSEN
Programma

Burger en Bestuur
Kader

Strategische Agenda 2020
Visie op Velsen
Inspraak, participatie etc.

n.v.t.
Financiële consequenties

De inschatting van de benodigde middelen voor de opzet en uitvoering van het programma in 2018
is €150.000. Deze heeft betrekking op investeringen ten behoeve van kennis, kunde en uitvoering.
Investeren in kennis en kunde
Voor het binnenhalen, benutten en toepassen van kennis van anderen (gemeenten, (inhuur)
experts, etc.) en het als gemeente Velsen leren en het in de vingers krijgen (zoals trainingen,
ondersteuning in de fases van opzet en implementatie) is € 100.000 benodigd.
Investeren in doen
Voor het ontwikkelen van een e-platform (motie e-democracy) is € 50.000 benodigd. Hieronder valt
ook het inzetten van een programmaleider ‘Democratische verrijking’, als aanvullende inzet t.b.v.
coördinatie en regie.
Het programma is een uitwerking van het initiatief ‘Samenspel inwoners-partners-overheid’. In de
reserve Visie op Velsen is voor dit initiatief een bedrag van € 500.000 gereserveerd; zie
Perspectiefnota 2017. De kosten van het programma (€ 150.000) worden gedekt uit deze
reservering.
Uitvoering van besluit

Na het besluit van de gemeenteraad wordt het programma ‘Democratische Verrijking opgestart
volgens de in de inleiding aangegeven fasering.
De bestuurlijke portefeuillehouders zijn verantwoordelijk voor de aansturing van het programma.
De gemeenteraad wordt via de P&C –cyclus geïnformeerd over de voortgang van het programma.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

n.v.t.
Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

n.v.t.
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