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Oproep:
werk aan de lokale vitale democratie!

Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden

Vertrouwen, legitimiteit en draagvlak zijn in het lokaal bestuur niet
vanzelfsprekend. Daar moeten gemeenten continu hard aan werken,
vooral ook omdat burgers zich vaak niet gehoord of niet serieus
genomen voelen. De lokale democratie staat onder druk en vitalisering is hard nodig, vinden de deelnemers aan het ‘Overleg van Zeist’,
een initiatief ‘door en voor gemeenten’. Zij roepen collega’s op om de
komende jaren te investeren in de democratie in hun gemeenten: ‘Wij
willen het vertrouwen van onze bewoners heroveren, beter luisteren
en aansluiten bij hun problemen en initiatieven.’ Kijk op www.vng.nl
(zoek op ‘oproep vitale lokale democratie’).

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 staan tal van
burgemeesters, raadsleden, griffiers en externe informateurs voor de
belangrijke taak om afspraken te maken voor de nieuwe raadsperiode. In veel gemeenten zijn vier jaar geleden afspraken vastgelegd
in akkoorden die samen met bewoners, verenigingen en ondernemers tot stand zijn gekomen. Dergelijke alternatieve vormen voor het
sluiten van akkoorden zijn door de Raad voor het Openbaar Bestuur
in kaart gebracht in de bundel ‘Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’.
Download de bundel via www.raadopenbaarbestuur.nl (zoek op
‘nieuwe akkoorden’).

Open brief: wat doet u aan
schulden in uw gemeente?

Onder de oppervlakte van
de decentralisaties

‘Schulden: je komt er zo in, maar kom er maar eens uit. Want wie niet
meer kan betalen, wordt verder op kosten gejaagd. En wie daarna van
zijn schulden af wil komen, moet een bureaucratische triatlon lopen –
ongetraind. Dat moet veranderen. Als mensen in de schulden komen,
moet er veel sneller zicht komen op een oplossing. Een oplossing die
recht doet aan de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen.’ Deze
hartenkreet staat in een open brief aan alle raadsleden, die Jesse
Frederik onlangs op De Correspondent publiceerde. Google op ‘open
brief schuldvrij Jesse Frederik’.

Twee jaar onderzochten Pieter Hilhorst en Jos van der Lans de veranderingen in het sociaal domein als gevolg van de decentralisaties.
Zij schreven 29 afleveringen voor de website Sociale Vraagstukken.
Was het een succes of een koude douche? In hun slotbeschouwing
stuiten de auteurs op vijf hardnekkige gewoontes die door de organisatorische veranderingen steeds scherper in beeld komen. Ze blijven
optimistisch, maar als die routines niet veranderen zullen de beloften
van de decentralisaties volgens Hilhorst en Van der Lans een illusie
blijken. Lees erover op www.socialevraagstukken.nl (zoek op ‘dossier
nabij is beter’).

Interbestuurlijk Programma: een
gouden kans voor raadsleden

Redders van de lokale democratie?

Nederland staat de komende tijd voor grote uitdagingen, zoals de
transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en
het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben
daarom afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke
opgaven aan te pakken. Dat gebeurt in het zogeheten Interbestuurlijk
Programma. Kijk op www.vng.nl (zoek op ‘Interbestuurlijk Programma’).

Lokale partijen deden het weer goed bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Zijn het de sterren van lokale partijen en
belangenclubs die de plaatselijke democratie redden? Waar komt die
mega-lokalisering van de lokale politiek vandaan en hoe is die historisch te verklaren? Job Cohen en Hans Vollaard stelden het boek ‘De
Gemeenteraad’ samen. In een podcast van het radioprogramma OVT
praten ze over ontstaan en ontwikkeling van de plaatselijke democratie. Ga naar www.vpro.nl (zoek op ‘de gemeenteraad’).

g-dateert
Van het ontstaan van de ‘wijkgedachte’ in 1946 tot de ‘participatiesamenleving’ in de troonrede van 2013. En van de 19e eeuwse weeshuizen als ‘kraamkamers van de jeugdzorg’ tot aan het maatschappelijk debat over de ‘pedagogische tik’ in 2007. De Canon Sociaal Werk
Nederland, in 2006 begonnen met tien vensters, is inmiddels uitgegroeid tot ongeveer vijfhonderd vensters die de geschiedenis van het
brede sociaal domein ontsluiten. De redactie noemt de canon ‘een
educatief bouwwerk’ waaraan voortdurend ‘nieuwe trappen, gangen,
vleugels en etages’ worden toegevoegd. Grasduin verder op www.
canonsociaalwerk.eu.
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