Voorstel: Belangenorganisatie (op het juiste moment) betrekken
Aanleiding
Ik heb een toezegging gedaan aan kinderburgemeester Mijke Moons bij het grote
verkiezingsdebat op 16 maart 2018. Mijke stelde mij toen de vraag hoe ik sta tegenover het
betrekken bij van jeugd bij beleidsvoorstellen die met jeugd hebben te maken. Ik beloofde toen
mij hard te maken voor het betrekken van alle belangenorganisaties bij alle voorstellen en hen
zelf te laten bepalen of zij zienswijzen willen indienen op het betreffende voorstel.
In de raadsvergadering van 2 en 3 april jl. sprak dhr. Engels in namens het Gehandicapten
Platform. Dat bepaalde mij opnieuw bij mijn belofte aan oud kinderburgemeester Mijke Moons.
Er werd ook een verzoek gedaan om het Gehandicapten Platform te blijven betrekken bij de
vervolgstappen. Ik dacht toen: ‘Waarom alleen het Gehandicapten Platform’.
Doel
Het doel van dit (concept) voorstel is om belangenorganisatie (die dat willen) de gelegenheid te
geven om zienswijzen te leveren op (concept beleids)voorstellen van de gemeente.
Argumenten
Belangenorganisatie moeten zelf kunnen bepalen of zij willen worden gehoord.
Zij moeten zelf kunnen bepalen of zij op bepaalde voorstellen wel of niet willen reageren.
Zij kunnen het best in een zo vroeg mogelijk stadium (beeldvormende fase) worden gehoord.
Werkwijze
(dit verdient natuurlijk nadere uitwerking en afstemming maar om alvast een indruk te geven)
1. Geregistreerde belangenorganisaties worden door het college uitgenodigd om binnen
[een nader te bepalen periode] te reageren op een voorgenomen voorstel van het
college.
2. Zij kunnen ervoor kiezen om
a. niet te reageren, dan wordt dat aangenomen als geen behoefte.
b. Aan te geven dat zij geen behoefte hebben, dan is het duidelijk.
c. binnen de aangegeven periode zienswijzen in te dienen, dan kan het college
overwegen die mee te nemen in het definitieve voorstel aan de raad.
3. Alle reactie van de belangenorganisaties (die reageren) worden bij het betreffende
voorstel gevoegd zodat de raad daarvan kennis kan nemen.
4. Alle zienswijzen zijn voorzien van een reactie van het college dat kan zijn:
a. afwijzing met argumenten
b. instemming met verwijzing naar doorgevoerde aanpassing in het definitieve
voorstel
c. ter overweging aan de raad.
Register
Een wordt een register bijgehouden waarin de belangenorganisaties zich kunnen laten
registreren voor deze werkwijze.

Een commissie van de raad (bijvoorbeeld de auditcommissie) beoordeelt verzoeken van
belangenorganisaties op basis van [nader te bepalen criteria]
(Deze criteria zeggen bijvoorbeeld iets over het democratisch gehalte en het draagvlak voor de
betreffende groep bijvoorbeeld aangesloten bij een landelijke organisatie of inzicht in het aantal
leden en dergelijke criteria)
Belangenorganisaties worden uitgenodigd zich te laten registreren door middel van een (nog op
te stellen) aanmeldingsformulier.
Te regelen dat in de brede communicatie van de gemeente (van nieuwsbrief tot website) deze
mogelijkheid wordt meegenomen.
Hoe verder met dit voorstel
Dit voorstel is gestuurd aan de (voorzitters van de) fracties van onze gemeenteraad, de griffie,
het college van B&W.
We kunnen hierover allicht met elkaar in gesprek.
Bij voldoende belangstelling van die kant voorleggen aan enige belangenorganisaties om te
horen wat zij van dit idee vinden.
Te bepalen bij welk soort voorstellen (van startnotitie tot uitvoeringsregels en alles wat
daartussenin zit) en in welke fase van de totstandkoming.
Ik ben mij bewust dat dit geen volledig uitgewerkte oplossing is maar (slechts) een aanzet tot
reflectie op dit onderwerp.
Ik verneem graag jullie mening over dit voorstel.
Met vriendelijke groet
Ike Roetman

