LADA legt uit
Burgerparticipatie, wat bedoelen we er mee?
Het woord burgerparticipatie klinkt de laatste tijd regelmatig uit de monden van bestuurders. Ook de
gemeente Hollands Kroon heeft het woord Burgerparticipatie voor in de mond. Op de website van de
gemeente staat zelfs:

“De gemeente Hollands Kroon gaat vanaf 2013 drie jaar lang in verschillende projecten actief aan de
slag met burgerparticipatie. Dat betekent dat Hollands Kroon haar inwoners niet alleen betrekt bij de
vorming en uitvoering van beleid, maar ook in een vroeg stadium invloed overdraagt aan inwoners,
bedrijven en instellingen.”
Hoe de gemeente dit gaat doen is nog niet bekend gemaakt maar iedereen die daar ideeën over heeft
kon die kwijt op 2 maart j.l in een kick-off bijeenkomst . Burgerparticipatie is niet iets nieuws. Al vele
jaren participeren burgers in verenigingen, stichtingen, vrijwilligerswerk zowel in besturen als ook in de
uitvoering van allerlei taken.
Het gaat hier echter om het meedoen bij het besturen van de gemeente.
Waarom is deze burgerparticipatie de laatste jaren een hot item?
Gemeentes worden groter en daardoor is de afstand van het bestuur naar de burger groter geworden.
Daarnaast zijn burgers mondiger geworden en zijn beter geïnformeerd dan vroeger.
Gemeentebesturen ervaren in de praktijk dat besluiten nemen zonder de burgers er voldoende bij te
betrekken, deze besluiten op veel weerstand en protesten stuiten. De besluiten over de fusie en de
besluitvorming over het trafostation zijn daar levende voorbeelden van. De oprichting van LADA is een
direct gevolg van onvoldoende burgerparticipatie geweest.
LADA vindt dat burgers beter bij besluitvorming moeten worden betrokken. Vooraf overleg met
betrokkenen geeft een veel beter draagvlak voor besluiten in de gemeenteraad. Dit betekent natuurlijk
ook dat burgers zich moeten verdiepen in de zaken die er spelen. Vaak genoeg horen wij van de
bestuurders dat de meeste mensen het wel goed vinden en dat de burgers alles wel toe vertrouwen
aan de gekozen gemeenteraadsleden. Dat betekent als de meerderheid (de helft plus 1) van de
gemeenteraad beslist, dan is het goed. LADA vind dit een slechte zaak. Dit is ouderwets
machtsdenken.

Willen de burgers wel actief participeren?
In verenigingen en andere vrijwillige organisaties is dit geen probleem omdat de burgers daar direct
hun invloed kunnen uitoefenen. De eerlijkheid gebied om te zeggen dat ook vaak in verenigingen het
bestuurlijke werk op een klein aantal mensen neer komt. Actief meedoen in de politieke besluitvorming
ligt blijkbaar veel lastiger. De openbare fractievergaderingen van de politieke partijen worden schaars
bezocht door burgers. Bij de stemming voor de gemeenteraad komt minder dan de helft van de
mensen naar de stembus. Blijkbaar is daar niet het vertrouwen dat er voldoende geluisterd wordt naar
de burgers.
LADA vindt dat dit anders moet . Ook LADA wil niet dat de fractie van LADA in haar eentje in de
gemeenteraad actief is. Wij willen graag dat burgers ook in de politiek zich actief opstellen en
participeren in de besluitvorming. Wij hebben behoefte aan mensen die willen meedoen als steun
fractie , als informant , als toekomstig raadslid, als bestuurder van LADA .

LADA streeft ernaar de burgers actiever te betrekken. Het gemeentebestuur moet leren dat het zich
dienend zal moeten opstellen. Meer macht en bevoegdheden naar de burger en de kernen. Actief zijn
bij LADA is niet alleen belangrijk, ook leuk.
Meer info op: www.lada2010.nl

