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Handreiking kernendemocratie

Geacht college,

De mate waarin inwoners afstand ervaren tot de lokale overheid heeft invloed op de kwaliteit van

het openbaar bestuur en de kracht van de lokale democratie. Wij zien dat veel gemeenten al

nadrukkelijk nadenken over het verkleinen van die afstand en zetten daarin belangrijke stappen.

Vanuit provinciaal perspectief leveren wij graag een bijdrage aan dit thema door aandacht te

schenken aan de relatie tussen gemeenschap en gemeente. Sterke gemeenschappen vormen

namelijk een sterke gemeente en daarmee ook een sterke provincie. Graag bied ik u, in

navolging op de tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur, ter inspiratie onze handreiking

kernendemocratie aan.

De timing van deze handreiking is niet toevallig: de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vormen het

moment om als gemeente(politiek) na te denken over de staat van de lokale democratie. Graag

benadruk ik dat de inrichting van de lokale democratie en het contact tussen inwoners en

gemeenten vanzelfsprekend primair bij u als gemeente en uw inwoners ligt. U weet per slot van

rekening het beste wat er onder uw inwoners speelt. Vanuit onze rol ten aanzien van de kwaliteit

van het openbaar bestuur vinden wij het wel belangrijk om relevante ontwikkelingen te signaleren

en van daaruit te inspireren om na te denken over complexe maatschappelijke vraagstukken.

Met deze handreiking brengen wij onder meer een aantal praktijkvoorbeelden voor het opzetten

van een sterke democratie op dorps-, wijk- en buurtniveau in kaart. Bij de ontwikkeling van de

handreiking is nauw contact geweest met gemeenten en ervaringsdeskundigen. Deze contacten

vormen de basis voor de handreiking. Uiteraard bieden we, wanneer gewenst, onze

ondersteuning aan bij specifieke vervolgvragen.

Hoogachtend,
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Bezoekadres

Zuid-Hollandplein I

25964W Oen Haag

Tram I en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbii het

provinciehuis. Vanaf

statlon Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeenuimte voor

auto's is beperkt.
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