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Bijeenkomst lokale democratie 25 oktober De Fryske Marren.
Persbericht september 2017

De lokale democratie in ontwikkeling
De gemeente De Fryske Marren gaat samen met negen andere gemeenten uit Nederland, in
samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onderzoeken hoe het in
de gemeente staat met de ontwikkeling van de lokale democratie.
Gemeenten zien dat inwoners mondiger worden, een mening hebben en zelf initiatieven nemen. Dat is een
waardevolle ontwikkeling, maar is de gemeente daar klaar voor? De gemeente De Fryske Marren gaat
bekijken wat de gemeente kan doen om beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners.
Raadsleden, collegeleden en ambtenaren doen dat de komende maanden door goed te luisteren naar en in
gesprek te gaan met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen uit de gemeente. De gemeenteraad en
het college zijn benieuwd naar ervaringen en meningen over dit onderwerp. Samen met negen andere
gemeente doen wij daarom mee aan een Democratie Testlab van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Er komt een enquête die via het inwonerspanel wordt uitgezet, maar ook andere inwoners van de gemeente
kunnen die enquête invullen via de website van de gemeente. Raadsleden en burgemeester en wethouders
zullen willekeurige inwoners bellen en hen een paar vragen voorleggen. Daarnaast zijn er bijeenkomsten
waar inwoners, ambtenaren, raadsleden en collegeleden met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp.
Volgt u de website van de gemeente voor de nodige informatie hierover.
Eerste bijeenkomst 25 oktober 2017, raadszaal Joure
Tijdens de eerste bijeenkomst zijn 48 deelnemers aanwezig.
Gespreksleider: Guido Enthoven, Instituut Maatschappelijke Innovatie
De resultaten van de activiteiten tot dan toe worden gepresenteerd:




Belrondes door Sytze Holtrop, fractievoorzitter
Diepte-interviews en driegesprekken door Janny Schouwerwou, wethouder
Enquête door Jeannet Speelman, fractievoorzitter

U vindt de presentaties als bijlage. Zonder mondelinge toelichting bij de presentaties is het wellicht lastig
de sheets te lezen. Het is van belang dat u zich realiseert dat de enquête niet persé representatief is voor
de bewoners van de gemeente, omdat er sprake is van enige mate van zelfselectie. Als u vragen heeft, kunt
u zich wenden tot Guido Enthoven of de griffie van De Fryske Marren.
Tafelgesprekken
Aan 5 tafels worden gesprekken gevoerd over de stand van zaken lokale democratie in De Fryske Marren.
De korte weergave daarvan vindt u in een bijlage.
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Stellingen
De zaal stemt over een 8-tal stellingen met de voeten “eens” of “oneens” en bespreekt deze met elkaar:
Stelling 1 “De gemeente De Fryske Marren speelt goed in op maatschappelijke initiatieven uit de
samenleving”
Meerderheid mee eens

Stelling 2 “Bewoners hebben geen behoefte om zich te bemoeien met lokale besluiten”
Meerderheid oneens
Stelling 3 “De gemeente zou vaker bewoners moeten consulteren bij het maken van plannen”
Grote meerderheid mee eens
Stelling 4 “De gemeenteraad heeft goed zicht op wat er leeft onder de bevolking”
Meerderheid mee eens
Stelling 5 “Er moet meer budget komen voor initiatieven uit de samenleving”
Overgeslagen, bij enquête meerderheid mee eens
Stelling 6 Er wordt in De Fryske Marren te veel geluisterd naar ‘luidruchtige minderheden’”
Meerderheid mee oneens
Stelling 7 “De Dorpsoverlegorganen zijn representatief voor de bewoners van de kernen.”
Meerderheid mee eens
Stelling 8 “Gemeente, bedrijven en bewoners van de Fryske Marren moeten op nieuwe manieren
samenwerken om recreatie en toerisme in Nederland op de kaart te zetten”
Grote meerderheid mee eens
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