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Geacht college,

Het belang van dorps- en wijkraden wordt steeds groter. Het stimuleren en
professionaliseren van deze vorm van burgerparticipatie is nodig om de lokale
democratie verder te helpen. Daarom organiseren de provincie Noord-Holland
en het Nederlands Vergaderkundig Instituut (NVz) het congres:

Burgerparticipatie op locatie: dorps- en wijkraden in ontwikkeling

Het congres vindt plaats op vrijdag 6 juni a.s. van 13.30 uur -17.30 uur in de
Zandhorst te Heerhugowaard.

Graag nodig ik u hiervoor uit en verzoek u deze datum nu alvast te reserveren.

De provincie Noord-Holland kent meer dan 100 dorps- en wijkraden die op een
eigen wijze een rol vervullen in de lokale democratie c.q. het samenspel met
colleges, gemeenteraden en de ambtelijke organisaties. Deze vorm van
burgerparticipatie kan de lokale democratie verlevendigen en bijdragen aan het
verkleinen van de afstand tussen burger en bestuur. Het congres biedt leden van
dorps- en wijkraden, bestuurders, raadsleden en ambtenaren van Noord-
Hollandse gemeenten volop de gelegenheid om inspiratie op te doen en om met
elkaar van gedachten te wisselen over de rol van dorps- en wijkraden in het
lokale democratische systeem.

Tijdens het congres zijn er voorstellen en discussiebijdragen van o.a. mevr. Prof.
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Dr M. Leyenaar en de heer Dr G.M.A. van der Heyden. De dagvoorzitter is de
heer Dr W. van Vree.Aan de hand van verschillende workshops zullen thema's
aan de orde komen zoals:

• De rolverdeling tussen de gemeente en de dorps- en wijkraad: is een
convenant hierbij behulpzaam?;

• Gemeentelijke schaalvergroting en dorps- en wijkraden;
• Het faciliteren van een dorps- en wijkraden door de gemeentelijke

organisatie;
• Dorps- en wijkraden en hun achterban.

Deelname aan het congres is kosteloos. In mei ontvangt u het programma en
kunt u zich aanmelden. Mocht u nog vragen hebben of informatie willen, dan
kunt u contact op nemen met mevrouw C. Dijkstra (dijkstrac@noord-holland.nl).

Ik hoop u 6 juni a.s. te mogen begroeten.
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