Proces Democratie Testlab De Fryske Marren
De gemeente De Fryske Marren is een van de tien Nederlandse gemeenten die deelnemen
aan het traject Democratie Testlab; een aanpak die vanuit BZK en VNG wordt ondersteund.
Inzet is te komen tot nieuwe vormen van democratie die passen bij de lokale context. In dit
proces werken bewoners, raad, college en ambtenaren samen aan het ontwikkelen van
nieuwe experimenten of werkwijzen. Het traject in DFM startte met een Foto-bijeenkomst
in oktober 2017, waarbij de stand van zaken van de lokale democratie werd opgemaakt.
Daarna volgde in november 2017 een verdiepingsbijeenkomst. Dit leverde een vijftal
voorstellen en denkrichtingen op, waarvan is afgesproken dat zij nadere uitwerking
verdienen:
1. Bewoners denken mee, jaarplan met grote thema’s, uitwerking rol en werkwijze
2. Omgaan met bewonersinitiatieven, laagdrempelig, ondersteuning
3. Rol van Dorpsbelangen, federatie van dorpsbelangenorganisaties
4. Dienstverlening, wegwijzer voor bewoners, klachtenbemiddelaar
5. Mobiliseren van jongeren via scholen of langs andere kanalen
Deze keuze is niet limitatief; ook andere ideeën en denkrichtingen die in de loop van dit
proces zijn geopperd blijven in beeld en kunnen in nader overleg verder uitgewerkt
worden.
Uitwerking plannen
Voor de uitwerking van elk van de bovengenoemde denkrichtingen heeft een aantal
mensen zich opgegeven, afkomstig uit verschillende geledingen. Raadsleden zullen voor elk
thema trekker zijn, hij of zij is aanspreekpunt voor één van de vijf thema’s. Wilt u reageren
op dat thema of heeft u een concreet voorstel, neemt u dan contact met hem of haar op.
De trekker van het thema kan eventueel een secretaris/schrijver uit het themagroepje
aanwijzen. De groepen zijn open, dus nieuwe deelnemers zijn welkom. Aan de groepen
wordt gevraagd om na te denken over de thema’s en suggesties, ideeën e.d. aan te dragen.
Dat kan individueel of in groepsverband, en kan aangedragen worden via de trekker van de
themagroepen vóór 15 januari 2018.
In dezelfde periode zal de ambtelijke organisatie bekijken of en in hoeverre op de
aangedragen thema’s al stukken/plannen liggen of in ontwikkeling zijn. Deze stukken
worden toegevoegd aan de suggesties die vanuit de themagroepen worden aangedragen.
Ook BZK en VNG zullen bekijken of er inhoudelijke en lezenwaardige toevoegingen zijn.
Er volgt een nadere bespreking en de gelegenheid om met elkaar tot concrete plannen te
komen op 24 januari, 19.30 uur in de raadszaal in Joure.
Het is dus niet nodig om vóór 24 januari een concreet voorstel neer te leggen. Mocht een
themagroepje besluiten wel met een concreet voorstel te komen vóór de volgende
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bijeenkomst over dit onderwerp, dan is de uitwerking van de plannen vormvrij (presentatie,
filmpje, etc). Bij wijze van suggestie volgen hier een aantal aandachtspunten:
 Beschrijving probleem, waarom moet dit gebeuren?
 Voorstel, oplossing
 Voordelen
 Nadelen of risico’s
 Indicatie kosten
 Indicatie inzet tijd, ambtelijke capaciteit, tijd bewoners, college en raad
 Planning. Hoofdlijnen 2018, volgende stappen.

Voorstel planning periode begin december 2017 – 24 januari 2018
begin december 2017

Mail aan deelnemers Foto en Verdieping, eventueel
gericht uitnodigen andere betrokkenen.

tot 15 januari 2018





Opmerkingen, suggesties, ideeën vanuit de
themagroepen of individuele reacties (keuze van het
te volgen proces is aan de themagroepen zelf).
Aanbieden ambtelijke stand van zaken rond de
thema’s.

17 januari

Doorzenden van aangeleverde stukken aan de
genodigden van de bijeenkomst op 24 januari 2018.

24 januari
19.30 uur

Ontwerpbijeenkomst, raadszaal Joure
Deel I: De aanwezigen gaan uiteen in sessies waarbij de
thema’s worden geconcretiseerd
Deel II: De resultaten daarvan worden besproken en
beklonken

maart, april 2018

Uitwerking van de plannen in hanteerbare voorstellen
voor en door de nieuwe raad en het nieuwe college

Voor de inhoudelijke thema’s wordt u verwezen naar de trekkers van de thema’s.
1. Bewoners denken mee (Jeannet Speelman, j.speelman.d66@defryskemarren.nl)
2. Omgaan met bewonersinitiatieven (Luciënne Boelsma, l.boelsma.cda@de
fryskemarren.nl)
3. Rol van Dorpsbelangen (Matthijs Sikkes-van den Berg, m.sikkes.gl@defryskemarren.nl)
4. Wegwijzer voor bewoners (Sytze Holtrop, s.holtrop.cu@defryskemarren.nl)
5. Mobiliseren van jongeren (Sytze Holtrop, s.holtrop.cu@defryskemarren.nl)
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Zie concept-weergave van de bijeenkomst van 22 november voor de indeling van de
themagroepen.
Voor algemene informatie over het traject kan de griffie van DFM benaderd worden: griffier
Heleen van Dijk-Beekman, h.vandijk@defryskemarren.nl (0513 - 239 025) of plv griffier
Reinoud Koster (0513 - 239 026).
IMI/GE/2017
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