
Agenda voor vanavond

1. Opening 

2. Instellen raadsbegeleidingscommissie democratic challenge 

3. Aan de slag met Democratic Challenge 

4. Toelichting stand van zaken “implementatie omgevingswet”

5. Intermezzo

6. Bespreken implementatiestrategieën

7. Afronding

Raads-info-bijeenkomst
12 oktober 2017



Raadsbegeleidingscommissie democratic 
challenge

• Voorstel: afvaardiging alle fracties 

Data

2 November :18:00 – 19:30 (DRU)

17 November: Dag van de lokale democratie (Centraal in land)

8 Januari 18:00 – 19:30 (Dorpshuis Sinderen)

9 Februari 13:00 – 14:30 (Centraal in het land, combi leerbijeenkomst)

19 Februari: in raadsinfoavond opbrengst bespreken

22 Februari: 18:00 – 19:30 (Afronding door werkgroep, in DRU)



ONTWIKKELEN OMGEVINGSVISIE IN 
VERNIEUWD SAMENSPEL 

INWONERS-RAAD-COLLEGE

GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

12 oktober 2017
Alinda van Bruggen

Erik Koopman
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Programma 12 oktober 

20.00 uur Kennismaking en doel traject

20.05 uur Plan van aanpak

- foto lokale democratie

- ontwikkelen omgevingsvisie in interactie met inwoners

- overdraagbaar maken leerpunten

- kennisdeling met andere gemeenten

20.15 uur Stap 1: Foto lokale democratie

- verschillende perspectieven: raad, college, organisatie & inwoners

- digitale enquête en/of meer? 

20.25 uur Planning 

20.30 uur Democratische waarden / democratisch kompas

20.55 uur Aandachtspunten voor vervolg
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Doel traject

• Op een vernieuwende manier invulling geven aan het samenspel 
tussen samenleving, raad, college en ambtelijke organisatie. 

• Met name ten aanzien van het ophalen van informatie en ideeën 
uit de samenleving en het verwerven van draagvlak in de 
samenleving.

• Vanuit duidelijkheid over ieders rol: in de eerste plaats die van de 
raad, maar ook die van ambtelijke organisatie, college en 
samenleving.

• Waarbij de voorbereiding op de Omgevingswet/het ontwikkelen van 
een Omgevingsvisie voor de gemeente de praktische context vormt 
waarbinnen u dit wilt ontwikkelen en oefenen. 
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Plan van aanpak

- Foto lokale democratie

- Ontwikkelen omgevingsvisie in interactie met inwoners

- Oefenen met ideeën/werkwijzen

- Overdraagbaar maken leerpunten

- Kennisdeling met andere gemeenten
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Foto lokale democratie

Verschillende perspectieven: 
• Raad

• College

• Organisatie

• Inwoners

Digitale enquête en/of meer?

• Voor inwoners:  https://goo.gl/forms/ByInB4Wxy5rioNjL2

• Voor raad, college, ambtenaren: https://goo.gl/forms/jjrWerEibV6mOBPB3

• Verdiepingsgesprekken na Oude IJsselstreek Spreekt

• …

Bespreken foto en dan? 

https://goo.gl/forms/ByInB4Wxy5rioNjL2
https://goo.gl/forms/jjrWerEibV6mOBPB3
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Kahoot

Ga op internet naar: http://live.voxvote.com

PIN: 40638
 Of installeer de app:

http://live.voxvote.com/
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Voorbeeldvraag enquête 1

Wat vindt u van het functioneren van de lokale democratie in Oude 
IJsselstreek?

Slecht      Matig            Voldoende            Goed             Zeer goed              Weet ik niet
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Voorbeeldvraag enquête 2

Stelling: De gemeenteraad probeert ondervertegenwoordigde bewoners te 
betrekken bij besluitvormingsprocessen

Helemaaloneens     Oneens           Neutraal       Eens          Helemaal eens      Weet ik niet  
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Voorbeeldvraag enquête 3

Stelling: Inwoners die dat willen, moeten vaker kunnen meedenken en 
meepraten over belangrijke lokale kwesties

Helemaaloneens     Oneens           Neutraal   Eens         Helemaal eens    Weet ik niet 
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Vraag 4: enquête onder inwoners

Stelling: voor de ‘foto van de lokale democratie’ willen we naast de digitale 
enquête ook gewone gesprekken voeren met inwoners

Helemaaloneens       Oneens           Neutraal    Eens          Helemaal eens       Weet ik niet
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Planning traject (1)

fase wat wanneer wie

1 Foto lokale democratie Enquête uitzetten en invullen 
(digitaal) 

12-26 okt Raad, college, ambtenaren, 
inwoners

Verwerken resultaten 26-30 okt Erik/Alinda

Bespreken foto in werkgroep 2 nov Werkgroep + Erik/Alinda

Voorbereiden presentatie 17 
nov

Erik/Alinda

Delen ervaring met andere 
gemeenten

17 nov Vertegenwoordiging werkgroep + 
Erik/Alinda

Bespreken foto en selectie 
prioriteiten

30 nov Raad, college (?), ambtenaren, 
inwoners (?) + Erik/Alinda

2 Samenspel gemeente- 
inwoners 
Omgevingsvisie

Diverse stappen in traject 
Omgevingsvisie (

nov-febr Alle rollen

Met werkgroep voorbereiden 
leerbijeenkomst raad 11-1

8 jan Werkgroep + Erik/Alinda

Bespreken opbrengsten in 
raadsinformatiebijeenkomst

11 jan Raad, college (?), ambtenaren, 
inwoners (?) + Erik/Alinda
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Planning traject (2)

fase wat wanneer wie

3 Oogst traject 
verzamelen en 
overdraagbaar 
maken

Verwerken resultaten met 
werkgroep

9 feb Werkgroep + Erik/Alinda

Delen ervaring en lessen 
met andere gemeenten

9 feb Vertegenwoordiging 
werkgroep + Erik/Alinda

Bespreking resultaten in 
raadsinformatie-
bijeenkomst

19 feb Raad, college(?), 
ambtenaren, inwoners(?) + 
Erik/Alinda

Verzamelen en 
verwerken laatste 
opbrengsten 

22 feb Werkgroep + Erik/Alinda

Opleveren 
overdrachtsdocument

26 feb Erik/Alinda
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Democratische waarden / democratisch kompas

Hoe ziet uw democratisch kompas er uit? Hoe belangrijk vindt u 
verschillende waarden? 
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Democratische waarden / democratisch kompas

Welke drie van deze waarden vindt u de belangrijkste? 

1. Deliberatie Worden besluiten genomen op basis van uitwisseling van argumenten na een 
open gesprek met alle belanghebbenden? 

2. Zeggenschap Hoe wordt zeggenschap verdeeld? Waarover kunnen bewoners (mee)beslissen? 
Op welke gebieden wordt zeggenschap van de raad gedeeld met 
belanghebbenden?

3. Achterban Hoe zorgen we ervoor dat de belangen van onze achterban worden behartigd?

4.    Deskundigheid Kiezen we voor de beste oplossing, op basis van goede analyse en 
deskundigheid?

5. Inclusie Niet de meerderheid (50% + 1) telt, maar iedereen. Wat doen we eraan om ieders 
belang mee te wegen, om non-usual suspects, zwijgende en boze bewoners een 
stem te geven? 

6. Tempo Zorgen we er voor het tempo er in te houden en durven we doortastend te zijn?

7. Transparantie Besluitvormingsprocessen moeten duidelijk en toegankelijk zijn. Kunnen 
belanghebbenden zien of en hoe hun keuzes doorwerken in beleid? Is zichtbaar 
waar publiek geld aan wordt besteed, ook op wijkniveau? 

8. Checks &          
   

       balances

Op welke manier is tegenspraak georganiseerd? Is er een kritische onafhankelijke 
rekenkamer, burgerforum of andere 'waakhond' van de democratie? 

9. Succes Weten we successen te behalen?

10. Kaders Zijn de kaders voldoende duidelijk? En worden deze nageleefd?
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Democratische waarden / democratisch kompas

• Geef in VOXVOTE een ranking op.

Het meest belangrijke krijgt een 1

Enerbelangrijkste een 2

De derde belangrijke een 3 
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Aandachtspunten / succesvoorwaarden

• Uw betrokkenheid: het traject is voor en door Oude IJsselstreek

• Wilt u aanhaken bij de werkgroep?

• Open gesprek

• Niet alleen praten, maar ook oefenen/uitproberen

• …





DATUM INWERKINGTREDING BEKEND 





EEN VITALE LEEFBARE 
GEMEENTE

FYSIEK

SOCIAAL

E
C

O
N

O
M

IS
C

H

De toekomstvisie

Lokaal, Regionaal 
en Integraal





Ophalen van input

• Tot aan verkiezingen
• 1e stap: belangenverenigingen

– Gez. Bijeenkomst d.d. 24 oktober
– Ind. gesprekken over betrekken kernen

• Diverse ketenpartners melden zich al 
• Rol raadsleden in proces ‘ophalen’: 

– Voorstel





Vervolgstappen 

• Tussen nu en volgende bijeenkomst:
– In gesprek met inwoners, maatschappelijk middenveld, etc.
– Uitwerking strategie implementatie omgevingswet 

• Op 30 November:
– Vervolg democratic challenge
– Verdere discussie over implementatiestrategie
– Inspiratiesessie futuroloog

• …..
• …..



Intermezzo

https://youtu.be/hziRCWhUmCA

https://youtu.be/hziRCWhUmCA
https://youtu.be/hziRCWhUmCA


Implementatiestrategie omgevingswet 

SOLIDE

INNOVEREND

EXCELLEREND



Discussie over implementatie strategie 

Kaderstelling
Participatie

Verantwoordelijkhei
d

Vraaggericht 
werken 

Stel er is een buurtschap die haar omgeving wil verduurzamen. 
Hiervoor willen ze verschillende maatregelen treffen w.o. toepassen van zonnepanelen. Echter, er staan in de wijk 
drie grote oude kastanje bomen, die veel schaduwwerking geven. Hierdoor is het plaatsen van zonnepanelen niet 
aantrekkelijk. 

Mogen de bomen worden gekapt?”. 

Houding en Gedrag



Afronding
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