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Bijlage(n)
Agenda Lokale democratie

Geacht college, geachte raad,

Op 6 januari jl. heb ik de Agenda Lokale Democratie (ALD) aan het parlement gestuurd. Hierbij doe ik de agenda ook u toekomen.
Met de agenda wil ik een impuls geven aan de versterking van de lokale democratie. De agenda heeft een viertal functies:
1. Aansluiten bij de ontwikkelingen die in de praktijk gaande zijn en deze waar
mogelijk faciliteren en versterken;
2. Overzicht bieden van wat er speelt en wat de bijdrage van het ministerie
van BZK daarin is;
3. Richtinggevende uitspraken doen die gemeenten kunnen helpen bij het benutten van kansen en de omgang met uitdagingen;
4. Bijdragen aan de voortdurende dialoog over de vitalisering van de lokale
democratie.
De agenda is tevens een uitnodiging aan alle betrokkenen bij de lokale democratie –
burgers, raadsleden, bestuurders, (maatschappelijk) ondernemers, etc. - om aan te
geven hoe zij kunnen en willen bijdragen aan de vitalisering van de lokale democratie. Deze uitnodiging richt ik hierbij ook rechtstreeks tot u. U bent immers een belangrijke drager van de lokale democratie.
Graag wil ik u met deze brief informeren over de voortgang van de verschillende
activiteiten die worden ondernomen rond de lokale democratie. Voor nadere informatie verwijs ik u naar www.rijksoverheid.nl/agenda-lokale-democratie.
Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor de ondersteuning van de VNG aan de
agenda, zoals verwoord in haar brief van 23 februari jl. Wat betreft de erkenning
van de urgentie van de thematiek zitten wij op één lijn. Inmiddels werken wij op
meerdere vlakken nauw samen. Een goed voorbeeld is het programma ‘Lokale dePagina 1 van 4

mocratie in beweging’, ter ondersteuning van gemeenten bij het zoeken naar nieuwe vormen van democratie en samenspel tussen de lokale actoren in een netwerksamenleving. Mocht u onverhoopt hierbij nog niet aangesloten zijn, dan beveel ik
dit u van harte aan. Meer informatie vindt u op www.VNG.nl/lokale-democratie-inbeweging.
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Naast genoemd programma lopen er vele andere initiatieven rond dit thema; sommige geïnstigeerd door de overheid, andere door maatschappelijke samenwerkingsverbanden. Ik noem onder meer de activiteiten van het programma ‘Gemeenten van de Toekomst’, ter ondersteuning van gemeenten bij de decentralisaties in
het sociaal domein (http://gemeentenvandetoekomst.nl ) en de D(emocratie)1000
die op 1 juni, voorafgaand aan het VNG-congres, zal plaatsvinden in Apeldoorn
(http://www.vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/save-the-date-d1000-1juni-apeldoorn).
De D1000 is geïnspireerd op de G1000 burgertoppen, die inmiddels in verschillende
gemeenten georganiseerd zijn.
De G1000 is een fysieke ontmoeting van leden van een gemeenschap, die met behulp van dialoog op zoek gaan naar wat zij samen belangrijk vinden voor die gemeenschap. Het Platform G1000 ondersteunt deze beweging van democratische
vernieuwing. Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor een vitale democratie ondersteun ik via het Platform G1000.nu lokale initiatieven en het toepassen van de
G1000-methodiek. Daarbij staan kennisontwikkeling en –deling centraal. Tevens
levert mijn ministerie een financiële bijdrage aan het onderzoek van vier universiteiten (Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Universiteit
Twente) naar de werking en effecten van G1000’en. Voor nadere informatie over
het Platform G1000.nu verwijs ik u naar http://g1000nu.ning.com/.
In het bijzonder vestig uw aandacht op de Democratic Challenge.
De Democratic Challenge is een traject gericht op lokale vernieuwende democratische praktijken. We gaan op zoek naar nieuwe vormen, naar innovaties van de lokale democratie. Iedereen kan een project aanmelden.
De Challenge is geen wedstrijd met 1 winnaar, we gaan proberen alle projecten een
stap verder te brengen. Het streven is om vanuit deze Challenge ruimte te scheppen
voor vernieuwende projecten. Het kan daarbij gaan om het delen van ervaringen en
deskundigheid (expertise), het bieden van een podium (exposure) of het aanpakken
van knellende regelgeving. Om de lokale projecten tot een succes te maken kan het
daarnaast nodig zijn om financieel, organisatorisch of door middel van onderzoek te
ondersteunen.
De Challenge staat ook open voor nieuwe vormen van e-democratie, wijkdemocratie, democratische checks&balances, watchdogs, alternatieve besluitvorming, open
democratie of het stimuleren van democratische vaardigheden en waarden.
De Challenge is een initiatief van BZK en wordt uitgevoerd in samenwerking met
verschillende partijen. De Challenge loop 1 jaar en start eind maart met een oproep.
In fase I (maart-juli) worden projecten opgehaald en waar nodig aangescherpt (oa
een inspiratiedag en een incubatordag). In september worden alle projecten uitgePagina 2 van 4
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nodigd voor de start van de ondersteuning (fase II). U kunt vanzelfsprekend als gemeente vanaf eind maart ook vernieuwende projecten/ideeën aandragen. Ik verzoek u de Challenge ook onder de aandacht van uw partners in uw gemeente te
brengen. Nadere informatie vindt u binnenkort op www.democraticchallenge.nl .
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Een onderwerp dat door velen van u is aangedragen is, de behoefte om te kunnen
experimenteren en differentiëren waar het gaat om het toepassen van wet- en regelgeving.
Zoals ik in de Agenda Lokale Democratie heb aangekondigd, streef ik naar een Experimentenwet op grond waarvan een aantal specifiek aangewezen gemeenten gedurende een vooraf vastgestelde periode met alternatieve aanpakken kan experimenteren. Dat kan betrekking hebben op zowel sectorale wetgeving als op organieke
wetgeving.
Ook hiervoor nodig ik u van harte uit ideeën aan te dragen. De procedure en criteria
en het aanmeldformulier kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/agenda-lokaledemocratie en op de website van de VNG. U kunt uw ideeën tot uiterlijk 31 maart
inzenden.
Een derde thema dat ik hier wil benoemen betreft de lokale media. Op 12 februari
jl. nam ik een onderzoeksrapport in ontvangst van het Stimuleringsfonds voor de
Journalistiek over nieuwsvoorziening in de regio. Zoals ik ook in de Agenda Lokale
Democratie heb aangestipt hebben de media in het democratische spel zowel een
waakhondfunctie als een rol als facilitator van het debat. Het belang van deze rollen
neemt met de decentralisaties in het sociaal domein alleen maar toe. Tegen deze
achtergrond vormt de gestage daling van het aantal lokale en regionale kranten en
hun oplages van een punt van aandacht.
De onderzoeken van het Stimuleringsfonds bevestigen dit beeld.
In hun aanbevelingen doen de onderzoekers een nadrukkelijke oproep aan gemeenten om de communicatie met burgers en media te verbeteren. Het publieke debat
wordt vormgegeven door onder meer gemeenteraden, actieve burgers en onafhankelijke media. Door onderlinge uitwisseling van informatie tussen burgers, overheid
en media kunnen meer inwoners bereikt worden, aldus de onderzoekers. Zij noemen het regelmatig organiseren van persmomenten en het betrekken van media bij
coalitievorming als voorbeelden van manieren om die informatie-uitwisseling te
versterken. In het kader van het programma ‘Lokale Democratie in Beweging’ wordt
op 16 april in Hilversum een actualiteitentafel georganiseerd rond de resultaten van
het onderzoek. Meer informatie vindt u via
www.vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/film-media-enkabel/agenda/actualiteitentafel-lokale-media.
Tenslotte wijs ik u nog op het volgende.
Op 18 mei 2015 organiseer ik het ‘Festival Doe Open’ waarin diverse thema’s van de
Agenda Lokale Democratie en Open Overheid op een samenhangende wijze aan
bod komen. U kunt daarbij denken aan financiële transparantie, recht op participatie, democratic challenge en de experimentenwet. Een festival waarbij u kennis
kunt maken met deze thema’s, uw netwerken kunt versterken en uw kennis kunt
delen. Meer informatie treft u op de websites http://www.open-overheid.nl,
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www.doedemocratie.net en www.rijksoverheid.nl/agenda-lokale-democratie.
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Democratie is nooit af en is niet alleen een zaak van de overheid. Dat geldt bij uitstek voor de lokale democratie.
Dat vraagt om een voortdurende dialoog over de vitalisering van de lokale democratie. De Agenda Lokale Democratie vormt daarom in de eerste plaats een uitnodiging aan u en alle andere betrokkenen in de lokale democratie om aan te geven hoe
zij hieraan kunnen en willen bijdragen. Ik wacht uw reactie dan ook met interesse af
en hoop u vaak tegen te komen in de loop van de discussie over de vitale lokale
democratie. Van mijn kant ben ik voornemens u regelmatig over de voortgang van
de agenda te informeren.
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De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H.A. Plasterk
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