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Geachte commissieleden, 

Vanavond bepaalt u een historisch moment voor de gemeente Stichtse Vecht. Voor u ligt een 

burgerinitiatiefvoorstel van uw inwoners. U beslist of dit naar de raad gaat. Maar bovenal: vandaag 

bepaalt u de wijze waarop de gemeente Stichtse Vecht in de toekomst met haar inwoners wil 

samenwerken. 

Burgerparticipatie is prominent in het collegewerkprogramma, vorig jaar, en nu met de PvdA:  

 Wij willen werken aan een nieuwe bestuursstijl. 

 We experimenteren met vergaande vormen van participatie, zoals co-creatie; 

 We ontwikkelen een nieuwe visie om een impuls te geven aan het gebiedsgericht werken. 

We willen bij participatie nu al aansluiten bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet.  

In bijna alle verkiezingsprogramma’s komt het terug: 

 VVD: De verantwoordelijkheid van onze inwoners staat centraal. Initiatieven van 

ondernemers en inwoners worden gesteund.  

 CDA: Wij geloven in de kracht van de samenleving. Het gaat om de ‘kunst van het loslaten’. 

We willen een ideeënmakelaar inschakelen die onze inwoners helpt. 

 Lokaal Liberaal: Besluiten van het gemeentebestuur zouden meer gebaseerd moeten zijn op 

kracht en ideeën in de samenleving, dit leidt tot betere besluitvorming  

 Groenlinks: We hechten veel waarde aan een meer actieve inbreng van bewoners in hun 

leefomgeving.  

 PvdA: Wij juichen burgerinitiatieven van harte toe.  

 Streekbelangen: Streekbelangen zoekt naar nieuwe manieren om de invloed van burgers te 

vergroten. 

 Het Vechtse Verbond: Een verbond dat er voor in staat dat belangen van inwoners worden 

onderkent en zo nodig een stem krijgen in de gemeenteraad.  

 Maarssen2000: De geloofwaardigheid van het gemeentebestuur staat of valt met de 

kwaliteit van de dienstverlening. Gemakkelijk aanspreekbaar, een open communicatie en 

echte burgerparticipatie zijn daarbij een voorwaarde. 

 CU-SGP: Centraal in onze visie staat een dienstbare overheid. Dit vraagt om een 

participatieve houding. Geef ruimte aan initiatieven van inwoners.  

Vanavond heeft u twee keuzes. 

1. U kunt kiezen om het initiatiefvoorstel van uw inwoners te steunen, ons voorstel Eendracht 
maakt macht  

2. U kunt kiezen voor het voorstel onder redactie van de griffie, of zelfs het initiatief van uw 
inwoners stoppen. 

 



Het voorstel wat u hebt laten maken: 

 Besteed geen aandacht aan de sociale kwetsbaarheid van onze buurt; 

 Bouwt zonder gebiedsgerichte afweging; 

 Maakt geen gebruik van de ideëen die wij over bovenstaande kunnen en willen inbrengen; 

 Is niet meer het voorstel van uw inwoners, maar dat van de gemeente.  

Het was toch een burgerinitiatief? 

Uw inwoners: 

 Hebben zich keihard ingezet om met goede plannen voor hun buurt te komen.  

 Hebben zich keihard ingezet om binnen één enkele avond (meer tijd kregen wij niet) een 
nieuw voorstel te maken wat recht doet aan uw meningen zoals geuit in de vorige 
commissievergadering. 

Wilt u de participatie van uw inwoners omarmen en ons burgerinitiatiefvoorstel Eendracht Maakt 
Macht een kans geven? 

In het collegewerkprogramma zijn de volgende woorden te lezen, gesproken door burgemeester 

Marc Witteman bij uw installatie als raadsleden: 

“Belangen afwegen, keuzes maken en besluiten nemen om de gemeente te besturen. Het beste te 
zoeken voor de inwoners, dat is waar het om gaat. In voortdurend contact met de samenleving, met 
interesse voor inwoners, bedrijven en organisaties, met oren geopend om naar hen te luisteren, met 
ogen gericht op onze inwoners en niet op uw iPads en de digitale stapel stukken.”  
Burgemeester Marc Witteman bij de installatie van de raad op 29 maart 2018. 

Het is nu aan u welke richting Stichtse Vecht gaat met burgerparticipatie. 

Dank u wel. 

 

 

 

 

 


