
 

Democratische of bestuurlijke vernieuwing in Stichtse Vecht? 
 
1 Inleiding 
Naar aanleiding van de vraag van Rob Roos: “Wat doen we in Stichtse Vecht aan bestuurlijke 
vernieuwing?” en een oproep in de Weekbrief is een ad hoc werkgroep van raads- en 
commissieleden gevormd. De werkgroep is gestart met Rob Roos, Elmar de Ridder, Roos Roodnat 
en Hetty Veneklaas. Later hebben Albert Gemke, Arjan Kroon en Mario van Dijk  zich aangesloten bij 
de werkgroep. 
De werkgroep heeft zich georiënteerd op de landelijke stand van zaken van de democratische en 
bestuurlijke vernieuwing. Daarnaast zijn de persoonlijke  verwachtingen geïnventariseerd. 
Op basis van de deze beide inventarisaties doet de werkgroep een aanbeveling aan de raad voor het 
vervolg. 
 
 
2 Stand van zaken 
 
Code Oranje 
Een groep van burgemeesters, wethouders, ondernemers, raadsleden, wetenschappers en actieve 
inwoners heeft vorig jaar  'Code Oranje' afgekondigd. De term wordt normaliter gebruikt bij kans op 
hevige weersomstandigheden. Deze groep geeft een nieuwe betekenis aan deze kreet: het is Code 
Oranje voor onze democratie, vinden zij. Dit is een opvallend voorbeeld van een beweging die steeds 
zichtbaarder wordt binnen verschillende lokale overheden door het hele land.  
 
LINK Code oranje voor verandering politieke democratie ,  
LINK Lokale democratie in beweging 
 
 
Onderzoek Centraal Plan Bureau 
De aandacht voor dit thema is in gang gezet door een eerder gepubliceerd onderzoek van het CPB. 
LINK  
Volgens dit onderzoek zijn inwoners niet ontevreden over de lokale democratie, of de democratie in 
het algemeen. Echter, zij zijn opzoek naar mogelijkheden om meer ruimte te krijgen voor 
maatschappelijke initiatieven. Verder is er een behoefte aan “minder politiek” in de gemaakte keuzes 
van overheden. Het is dus een genuanceerde behoefte. Lokaal bestuur heeft nu de mogelijkheid om 
deze transities en behoeftes in de samenleving goed te monitoren en te vertalen in voorstellen, beleid 
en werkwijzen die passen bij het zittende bestuur. 
  
Democratische of bestuurlijke vernieuwing 
Deze beweging wordt democratische of bestuurlijke vernieuwing genoemd. Hoewel de termen vaak 
door elkaar worden gebruikt, zijn zij niet altijd onderling inwisselbaar.  
 
Democratische vernieuwing richt zich specifiek op de zoektocht naar een nieuwe balans tussen 
representatieve democratie en de rol van niet-politieke actoren in besluitvorming.  
 
Bij bestuurlijke vernieuwing wordt het vernieuwingsvraagstuk breder getrokken dan alleen democratie 
en worden ook andere onderdelen van het politieke bestuur onder de loep genomen. Bestuurlijke 
vernieuwing richt zich, in andere woorden, ook op wijzigingen in de organisatiestructuur om beter, 
efficiënter en krachtdadiger op te kunnen treden. 
 
Kortom, wanneer er gekozen wordt voor de route van bestuurlijke/democratische vernieuwing 
betekent dit een nieuwe benadering van de samenwerking tussen inwoner, raad, college en 
ambtenaar. Alle actoren worden in dit proces gevraagd kritisch naar de eigen rol te kijken en, waar 

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/lokale-democratie/nieuws/code-oranje-voor-verandering-politieke-democratie
http://www.lokaledemocratieinbeweging.nl/
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Meer_democratie_minder_politiek


 

nodig en gewenst, de status quo aan te passen. Dit kan op ontzettend veel verschillende manieren. 
Inwoners kunnen met een initiatief komen, het rijk kan deze beweging in gang zetten door nieuwe 
wetgeving (bijv. Omgevingswet), een ook het lokale politieke bestuur kan hierin een voorzet doen. In 
veel gemeentes in Nederland zijn er op deze manier al initiatieven op poten gezet. 
 
Burgertop 
Een sprekend voorbeeld van een ontwikkeling op dit thema is de Burgertop, ook wel de G1000 
genoemd. Dit initiatief heeft als hoofddoel om inwoners en betrokkenen in één dag in dialoog te laten 
besluiten wat belangrijk is voor hun gemeente. Bij aanvang is de agenda blanco. Samen bepalen de 
genodigden de onderwerpen en bedenken zij oplossingen. Tot slot wordt er samen besloten wat er 
met de uitkomsten gebeurt. Interessant is dat de deelnemers uitgekozen worden op basis van loting. 
Elke inwoner heeft dus evenveel kans om mee te bedenken en bepalen. Amersfoort is de eerste 
Nederlandse gemeente waar een G1000 heeft plaatsgevonden en inmiddels is al een aanzienlijk 
aantal grote en kleinere gemeentes ook aan de slag gegaan met hun eigen Burgertop. LINK 
 
Lokale initiatieven 
Andere initiatieven zijn ‘de 24 uur van de Democratie’ in Zeist. Hierin wordt vanuit verschillende 
onderwerpen onderzocht hoe samenleving, ambtenaar en politiek beter in staat kunnen worden 
gesteld om gezamenlijk op te trekken. Breda onderzoekt de voor- en nadelen van de 
‘Burgerbegroting’, waarbij inwoners en ondernemers in staat zijn gesteld om de begroting van hun 
eigen wijk mede in te vullen. En in de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt geëxperimenteerd met 
het BOB-model (beeldvorming-oordeelsvorming-besluitvorming), in het kader waarvan inwoners een 
gelijkwaardige discussie aan kunnen gaan met raad, college en deskundigen. Dit is slechts een 
kleine greep uit de talrijke initiatieven die in gemeentes verspreid over het hele land worden 
opgepakt.  
De zoektocht naar bestuurlijke en democratische vernieuwing gaat over de ontwikkeling van de 
lokale politiek. En zoals bij elke ontdekkingstocht betekent dit dat het doel dat voor ogen is via 
verschillende routes bereikt kan worden. Het belangrijkste is dat alle partijen open staan voor 
kritische reflectie op de eigen rol, voor aanpassingen in de bestaande werkwijzen en voor creatieve 
oplossingen om met zijn allen verder te komen. 
 
Participatie in Stichtse Vecht 
Participatie vindt vooral plaats in de lijn tussen de inwoners van Stichtse Vecht en het College (en het 
ambtelijke apparaat). Als deze participatie goed verloopt is er minder aanleiding om alsnog 
participatie op de lijn tussen inwoners en gemeenteraad te organiseren. 
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In 2012 is de gemeentelijke Participatienota vastgesteld. In deze nota wordt onderscheid gemaakt 
tussen processen van beleidsparticipatie en burgerinitiatieven. Bij beleidsparticipatie kunnen 
inwoners worden betrokken, maar besluit de gemeente uiteindelijk zelf. Bij burgerinitiatieven wordt de 
gemeente al dan niet betrokken. Door het ontstaan van de netwerksamenleving wordt aansluiten bij 
burgerinitiatieven belangrijker om de gewenste samenleving te kunnen realiseren.  

 
 De huidige praktijk is dat binnen Stichtse Vecht diverse tools worden ingezet om de participatie te 
bevorderen. Zoals inspraak- en inloopavonden, peilingen, interviews, etc.  (zie bijlage 1) 
 
3 Inventarisatie opvattingen 
De werkgroep heeft zich in drie bijeenkomsten gebogen over de vraag naar het Waarom en het Hoe 
van democratische of bestuurlijke vernieuwing. 
 
Overall-conclusie:  
“We willen er wel iets mee, maar weten niet zo goed wat.” 
Ook leven er heel verschillende opvattingen wat deze bestuurlijke vernieuwing in zou moeten houden 
(van heel praktisch tot heel theoretisch). 
 
Verschillende denkrichtingen van de deelnemers van de raadswerkgroep: 
a. Wat is bestuurlijke vernieuwing en hoe breed of smal is het? 
b. Is bestuurlijke vernieuwing iets van de raad? Of moet de raad erop toezien dat het gebeurt, dat 

er zo gewerkt wordt vanuit de gemeente? Of meer in de lijn tussen de inwoner en gemeente/ 
ambtenaren? Denk aan allerlei bestaande initiatieven tot participatie. Moeten we die evalueren? 

c. Rol inwoner bij verbonden partijen en samenwerkingsverbanden? 
d. Past de huidige vorm van besturen nog in deze tijd? 
e. Kijken naar systemen voor meer contact inwoners met de raad. Maar zit de inwoner daarop te 

wachten? Wat willen de inwoners zelf? Hoe krijg je een bredere groep dan de ‘usual suspects’ 
bereid om mee te denken? 

f. Proces Focus op Morgen en strategische heroverwegingen als voorbeeld van bestuurlijke 
vernieuwing. Zoek werkvormen waarmee je burgers mobiliseert en bereid vindt 

g. Meer zeggenschap bij inwoners leggen. Referenda? 
h. Denk los van de bestaande politieke structuren: het moet helemaal anders. 
i. Is er wel een probleem? Moeten we voorop lopen? Inwoners komen alleen in actie als het hun 

directe belang betreft. 
j. Kijk waar energie zit in de gemeente en haak daarbij aan. 
k. Laat de bestuurlijk vernieuwing vanuit de samenleving komen en ontwikkelen. Geef daar ruimte 

voor en maak vooral geen blauwdruk. 
 



 

4 Hoe nu verder? 
De werkgroep heeft een korte zoektocht gemaakt naar bestuurlijke vernieuwing. Er zijn veel 
mogelijkheden, maar weinig concrete ideeën die breed gedragen worden. Er zijn mogelijkheden voor 
de ambtelijke organisatie (in de sfeer van interactief werken) en ook voor de gemeenteraad. 
 
Voorstel: 
Vorm een “Innovatiewerkgroep” van ongeveer 3 raads- en/of commissieleden, los van partijen. De 
wethouder bestuurlijke vernieuwing moet worden aangehaakt. Er is ambtelijke ondersteuning nodig 
en externe advisering (bijvoorbeeld van “Democratic Challenge”) . De innovatiewerkgroep gaat een 
aantal opties verder uitwerken op haalbaarheid en bruikbaarheid voor Stichtse Vecht: 
1. Digitale raadpleging. 
2. Burgertop of G1000-bijeenkomst.  
De innovatiewerkgroep rapporteert hierover aan de oude raad, de nieuwe raad gaat er mee aan de 
slag. 
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