
 

Thorbecke inspiratie 24 juni 2020 
 
24 juni vond de vijfde digitale Thorbecke-sessie plaats. Zeven vernieuwende 
projecten en experimenten rond het thema ‘democratische vernieuwing in 
gemeenteraad en politiek’ stonden centraal. De sessie werd afgesloten met een 
reflectie van Jeroen van Urk.  

 
Verder lezen over de projecten? PP’s en overige informatie plaatsen wij zo snel 
mogelijk in het Thorbecke-Netwerk op Teams (klik op ‘Teams’ → ‘Thorbecke-
Netwerk’ → ‘Bestanden’). Heb je vragen, suggesties of een vernieuwend lokaal 
democratieproject? Meld je dan bij Thorbecke2024@vng.nl!   

 

Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 
Onderwerp:  In 2018 bracht de raad het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) tot stand samen met  

  inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, inclusief ambities. De MAT bestaat uit 3 

  onderdelen: 1) de kernagenda: wat willen we bereiken per dorp? 2) De kernen overstijgende agenda. 

  3) De samenwerkingsagenda: hoe gaan we meer horizontaal samenwerken aan   

  gemeenschapsdoelen? Over het concept MAT is een debat georganiseerd met inwoners. Het MAT 

  wordt jaarlijks bijgesteld. Lessen: verwachtingen managen, bestuurlijk draagvlak en een constructieve 

  raad zijn van belang.     

Contact:  Laurens Legtenberg: l.legtenberg@tubbergen.nl 
Meer weten:  Klik hier voor meer informatie over het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 
Suggesties: - Lees hier meer over het Raadsakkoord (Etten-Leur) en het Democratisch akkoord   
  (Culemborg) 
  - Klik hier voor de bundel ‘Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’ van het ROB 

 

Politieke vernieuwing: Piratenpartij Amsterdam 
Onderwerp:  De Piratenpartij heeft hun verkiezingsprogramma ‘gecrowdsourced’ m.b.v. een platform van The 

  Citzens Foundation. Op dit platform kunnen inwoners suggesties doen voor het partijprogramma, 

  waarna mensen ook voor en tegen argumenten kunnen plaatsen en er gestemd kan worden.  

  Vervolgens is gekeken welke ideeën de meeste stemmen kregen. Dit platform staat al online. Lessen: 

  duidelijk zijn over wat je wel en niet gaat doen met de input en duidelijk maken binnen welke  

  bandbreedte mensen dingen kunnen aanleveren. 

Contact:  Matthijs Pontier: matthijspon@gmail.com 
Meer weten:  - Klik hier voor de crowdsource van 2018, en hier voor die van 2021 
  - Klik hier voor een PP over digitale democratie en het gebruik van dit soort platforms 
  - The Citizens Foundation biedt gratis implementatie ondersteuning aan voor overheden  

 

Leerkring ‘de rol van raadsleden in de warmtetransitie’ 
Onderwerp:  Dit traject is opgezet samen met PAW, VNG, VVR en de VVG. Raadsleden hebben vaak nog geen beeld 

van   wat er van hen wordt verwacht in de warmtetransitie. Eind dit jaar ligt er hopelijk een breed deelbaar 

  eindproduct, met een antwoord op de vraag: ‘welke informatie hebben raadsleden nodig om  

  voldoende kennis te hebben over de warmtetransitie, voor het uitvoeren van hun taak?’. Hierbinnen 

  wordt gefocust op informatie, participatie en besluitvorming (gekoppeld aan de drie rollen v.d. raad). 

  Een vraag die hierin cruciaal is om met elkaar te gaan beantwoorden: over welke vragen moet je als 

  raad nadenken om je kaders rondom participatie te kunnen vaststellen? 

Contact:  Saskia Buitelaar: saskia.buitelaar@platform31.nl 
Meer weten:  Klik hier voor meer informatie over het traject. Klik hier om je aan te melden voor toekomstige sessies!  

 

Participatieparagraaf gemeente Amsterdam 
Onderwerp:  De participatieparagraaf is een ambitie uit het coalitieakkoord, om Amsterdammers zo  
  vroeg mogelijk te betrekken bij beleidsvorming. Hij is begin dit jaar ingevoerd in de voordrachten voor 
  het dagelijks bestuur, de raad volgt later. Aan het eind v.h. jaar is het de bedoeling dat er een  
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  participatiekader komt. Een aantal bestuurlijke uitgangspunten: 1) ‘participatie tenzij…’ 2) vroeg en 
  transparant, 3) maatwerk, 4) integraal 5) ervaringsdeskundigheid. Belangrijke randvoorwaarden: 1) 
  duidelijke, transparante politieke keuzes, 2) voorkom schijnzeggenschap. Op een aantal dossiers wordt 
  nu een experiment uitgevoerd met het gebruik van deze participatieparagraaf, zodat er eind 2020 een 
  participatieverordening van gemaakt kan wordt. 
Contact:  Derk Logemann: D.Logemann@amsterdam.nl 
Meer weten:  Zie Teams-omgeving voor de PP. De participatieparagraaf wordt op termijn hier geplaatst 

Suggesties: Zie ook het Afwegingskader Burgerparticipatie van ProDemos   

 

Politieke vernieuwing: Demoex Zweden 
Onderwerp:  Demoex is een Zweedse politieke partij die werkt volgens het principe van liquid democracy. Een 

  raadslid  uit de politieke partij brengt de agendapunten waarover gestemd gaat worden in de raad, 

  terug naar de website van de partij. Hier mag iedereen die Zweeds spreekt mee discussiëren, waarna 

  de leden v.d. politieke partij mogen stemmen op een poll op de website. De uitslag van de pol wordt 

  vervolgens door het raadslid overgenomen in de raadsvergadering. Leden konden daarnaast  

  informatie en advies inwinnen over het vraagstuk voordat zij stemden op de poll, zodat  

  geïnformeerde besluitvorming plaatsvindt. De partij is inmiddels helaas gesneuveld als gevolg van 

  financiële tegenvallers. 

Contact:  Tim Driebergen: tim.driebergen@vng.nl 
Meer weten:  Klik hier voor de Engels website van Demoex   

 

Startgesprek participatie gemeente Meierijstad 
Onderwerp:  In Meierijstad is de pilot ‘participatie bij beleid’ gestart. Bij de start van beleidsontwikkeling bespreekt 

  de raad met de samenleving de participatie-aanpak, zodat inwoners en organisaties in een vroeg 

  stadium weten wat hun invloed is. Dit startgesprek vind plaats op een beeldvormende avond, waar 

  raadsleden, inwoners en ambtenaren meepraten over de inrichting v.h. participatieproces.  

  Ambtenaren maken voorafgaand een startnotitie met een voorstel voor het participatieproces,  

  waarover gediscussieerd kan worden.  

Contact:  Mirella Jacobs: MJacobs@meierijstad.nl 
Meer weten:  Klik hier voor de startnotitie ‘Mobiliteitsvisie’, klik hier voor de PP van het bijbehorende startgesprek 

 

Politieke vernieuwing: 100% Groningen 
Onderwerp:  100% Groningen is de grootste lokale partij in Groningen. Zij werken met wijkambassadeurs: mensen 

  met een netwerk in de wijk, welke zij om input vragen. Daarnaast hebben ze een online community 

  platform, dat heet Steminderaad. Hier kunnen zowel deze wijkambassadeurs als andere Groningers 

  zaken doorgeven m.b.t. hun directe leefomgeving, waar de partij vervolgens politiek van maakt. Dit 

  platform is voor nu nog wel enkel binnen de politieke partij in gebruik. Daarnaast organiseert hun 

  activiteitencommissie bijvoorbeeld een politiek-café, waarbij klachten/ideeën uit de wijk opgehaald 

  worden en gezamenlijk via een brainstorm gekeken wordt hoe hier politiek van gemaakt kan worden. 

Contact:  Gijs van Hunnik: gvh1901@hotmail.com 
Meer weten:   www.100pgroningen.nl/ 

 

Reflectie Jeroen van Urk 
• Er lijkt groeiend besef bij gemeenteraden v.h. belang van (aansturen op) participatie. 

• Positief dat er partijen zijn die participatie als hoofdthema hebben: hoe zet je in op het primaat v.h. publiek?  

• Wanneer volgt een politieke partij die d.m.v. absolute meerderheid in staat is om de wijze van besturen te 

veranderen?! 

• Neemt de politiek het voortouw? Of is zij meer begeleidend? → ‘’Eerst de gemeenschap, dan de gemeente!’’  

• Veel instellingen hebben net zulke grote begrotingen als gemeenten: zorginstellingen, corporaties, ROC’s. Deze zijn 

van belang voor het behalen v.d. gemeenschapsdoelen. Denk eens na over een soort ‘netwerkbegroting’! 

• We mogen meer gebruik maken van bestaande proces- en besluitvormingskaders die in het buitenland al gebruikt 

worden! Denk aan burgermeetings/-begrotingen/-jury’s. Zie bijvoorbeeld Ierland, Madrid, Reykjavik en IJsland! 
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