Bekijk hier de webversie van deze nieuwsbrief

In een serie van vijf bijeenkomsten verkent Democratie in Actie, in samenwerking met
Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal
bestuur in Nederland. Op 5 maart 2020 is de bijeenkomst 'Raad van de toekomst, toekomst van
de raad'.
De taken en de rollen van de gemeenteraad zullen de komende jaren veranderen. Uiteraard door
de invloed van de decentralisaties, maar er is ook een algemene tendens om de burger steeds
meer rechtstreeks invloed te geven in het lokale bestuur.
Naast het plenaire gedeelte kunt u diverse deelsessies bijwonen. Ook kunt u zelf uw eigen
thema's agenderen; u wisselt in de deelsessies met andere professionals belangrijke ideeën en
ervaringen uit rondom het functioneren van de gemeenteraad. Verder is dit congres ook een
toekomstverkenning, die door Democratie in Actie gebruikt zal worden voor de vorming van
beleid rondom gemeenteraden. Toegang is gratis!

Emeritus hoogleraar
Douwe Jan Elzinga, op
wiens advies in 2002 het
duale stelsel is ingevoerd,
heeft een radicale oplossing:
haal alle taken waar de
gemeenteraad in medebewind
verantwoordelijk is weg. De
gemeenteraad zou zich alleen
moeten bezighouden met
zaken waarover zij gaan en
waarover een politiek debat
kan worden gevoerd.

De griffier van Almere,
Jan Dirk Pruim stelt dat de
gemeenteraad zich meer moet
focussen op de maatschappij.
Meer naar buiten gericht, is
zijn devies. Tegelijk moeten
maatschappelijke organisaties
naar binnen worden gehaald
door ze bijvoorbeeld in de
gemeenteraad uit te nodigen
om verantwoording af te
leggen over hun functioneren.

Boudewijn Steur valt op
dat raadsleden weinig gebruik
maken van allerlei soorten
ondersteuning als
rekenkamer, griffie,
opleidingsbudgetten en
fractieondersteuning. Hoe
kunnen raadsleden het best
toegerust zijn voor hun taken?
Daarnaast speelt de vraag:
hoe ervoor te zorgen dat de
gemeenteraad meer een
afspiegeling wordt van de
bevolking?
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