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Coevorden

Nieuwe democratie

We zijn met z'n allen trots op de democratie die
we ervaren in Nederland. Het is belangrijk om
die democratie vitaal, bereikbaar en begrijpelijk
te houden. Vertrouwen in elkaar en in ons lokale
bestuur en draagvlak voor processen zijn niet vanzelfsprekend. Het vraagt van ons een grote inspanning om dat vertrouwen toe te laten nemen zodat
meer mensen gebruik maken van hun stemrecht,
bewust kiezen en zich ook op andere momenten
betrokken voelen bij hun woon- en leefomgeving.
Terugblik
De verkiezingen van 2018 zijn geweest. Veel van
onze inwoners hebben hun stem uitgebracht en
ons gekozen als hun vertegenwoordigers. Samen
hebben we als gemeenteraad een grote verantwoordelijkheid voor de gemeente Coevorden.
Graag gaan we samen met inwoners, ondernemers
en organisaties aan de slag met de onderwerpen
die voor ons allemaal belangrijk zijn.
In de afgelopen vier jaar hebben we gezien en
gevoeld bij zowel het college, de raad als de
gemeentelijke organisatie dat meer verbinding
maken met inwoners werkt. We hebben daarin
mooie stappen gemaakt. Het bestuursprogramma
'Coevorden Verbindt' en de werkgroep Bestuurlijke
vernieuwing leverden daar een belangrijke bijdrage
aan. Ook in de evaluatie van de bestuursperiode
is van alle kanten duidelijk geworden dat we door
willen en moeten met deze bestuursstijl. Het is
een prachtige ontwikkeling die we nog veel verder
kunnen doorzetten. Op een manier die bij Coevorden past, die bij de inwoners past en die bij raad en
college past.

Inwoners
Onze inwoners willen meer invloed op besluitvorming, op beleidsontwikkeling en op de wijze
waarop we samenwerken. Onze inwoners hebben
de kracht van de samenleving laten zien; een groot
organisatievermogen en veel kennis. Alle inwoners
zijn belangrijk en we weten dat we een deel van
de inwoners nog onvoldoende bereiken. Daar ligt
voor ons allen nog een belangrijke uitdaging.
Politieke verschillen
In de gemeente Coevorden zijn er verschillen en
overeenkomsten tussen de partijprogramma's.
Verschillen op inhoud en soms in de manier waarop partijen een resultaat willen bereiken. Deze
verschillen mogen zichtbaar zijn, zowel in de raad
als in de gemeente. Juist het open bespreken van
de overeenkomsten en verschillen kan leiden tot
het mooiste resultaat.
Bestuurlijke vernieuwing
De werkgroep Bestuurlijke vernieuwing leverde
in de afgelopen periode een goede bijdrage aan
verschillende veranderingen. In de nieuwe periode
kan deze werkgroep haar nuttige werk voortzetten.

In deze nieuwe periode gaan we aan de slag met een Raadsakkoord. We kiezen een aantal
onderwerpen waarover de raad de dialoog met de samenleving zoekt. Op welke manier
dat gebeurt, kan per onderwerp verschillen en ligt helemaalopen. Het belangrijkste is dat
we dit als raad gezamenlijk doen en niet alleen namens het college.

Vorm
In de dialoog met inwoners haalt de gemeenteraad
op wat er over bepaalde onderwerpen leeft en
speelt, wat inwoners, ondernemers en organisatie
er van vinden en ook welke rol zij voor zichzelf
zien.
Vervolgens komt er een openbaar raadsdebat
waarin meningen en ideeën vanuit de samenleving naar voren komen en rekening wordt gehouden met wat (financieel) haalbaar is. Uit dit debat
komen kaders voor het beleid naar voren.
Met deze kaders gaat het college aan de slag. Vervolgens komt het college met een raadsvoorstel
waarvoor de raad een besluit neemt.
In het uiteindelijke resultaat kan sprake zijn van
gezamenlijk eigenaarschap, vertaald in rollen en
verantwoordelijkheden van inwoners, ondernemers, organisaties en/of lokale overheid.

Voorbereidingen
Een goede voorbereiding van de dialoog is van
groot belang. We zorgen voor goede faciliteiten en
beschikbaarheid van menskracht en geld.
Als raad gaan we samen, misschien in overleg met
inwoners, bedenken hoe we de dialogen willen inrichten. Een optie is om hiervoor een werkgroep te
maken met raadsleden, ambtenaren en inwoners.
Leren
Het invoeren van en werken met een Raadsakkoord
wordt een zoektocht voor zowel raad als samenleving. We zullen al doende moeten leren en uitvinden wat werkt en niet werkt. We geven elkaar
de ruimte om dit te ontdekken, waarbij fouten
en interpretatieverschillen kunnen ontstaan. Met
begrip en respect leren we van elkaar, met aan het
eind een beter resultaat!
Opgave voor raad en samenleving
In een Raadsakkoord worden de onderwerpen
benoemd waarmee de raad en samenleving aan de
slag gaan. Dit initiatief past bij de nieuwe manier
van (samen)werken en sluit aan bij verbindend
besturen.

In de periode 2018 - 2022 gaan wij aan de slag met de volgende onderwerpen.
Onderwerpen die een grote maatschappelijke impact hebben en heel dicht bij mensen staan, dicht bij
hun leefomgeving of op termijn grote invloed gaan hebben.
Onderwerpen waarvan we weten dat er veel betrokkenheid en/of deskundig aanwezig is in onze samenleving.
De onderwerpen waarmee de raad aan de slag gaat, zijn vandaag gezamenlijk vastgesteld. Het betreft:
Duurzaamheid
Lokale zeggenschap en betrokkenheid
Bloeiend verenigingsleven en mensen in beweging
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