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Voortgang traject burgemeester “ Samen bouwen aan het huis van de 
democratie in Bloemendaal” 

 

Op 18 februari 2015 heb ik het Presidium geïnformeerd over het plan van 

aanpak voor de verkenning en het ontwikkelingstraject; “ samen bouwen aan 
het huis van de democratie in Bloemendaal”. Vandaag informeer ik de leden van 
de commissie Bestuur en Middelen graag over de voortgang van dit traject en 
het plan van aanpak dat daar inmiddels onder ligt.  

 
Een eerste verkenning van de bestuurscultuur en wensen en ideeën die 

daarover bestaan, heb ik inmiddels afgerond.  Ik heb samen met Igno Pröpper 
gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters, de fracties, college, 

commissievoorzitters, griffieteam, MT, oud wethouders en oud burgemeesters. 
De eerste bevindingen uit die gesprekken:.  Er is breed draagvlak voor en behoefte aan het besteden van aandacht 

aan politiek bestuurlijke vernieuwing, het bespreken van de gewenste 

bestuurscultuur en maatregelen die nodig zijn om die te realiseren.  Dat betreft de werk en vergaderwijze van de raad zelf, maar ook het 

samenspel raad/college en het samenspel met de samenleving.  Er zijn zorgen over de onderlinge verhoudingen en omgangsvormen en er 
is de wens daarin naar nieuwe wegen te zoeken.  Er is behoefte aan een kwaliteit slag in de informatievoorziening 
(raadsvoorstellen).  Er wordt aandacht gevraagd voor transparante besluitvorming met 
aandacht voor het aspect geheimhouding, maar ook aandacht voor 

participatie van burgers en overheidsparticipatie. 
 

Deze  genoemde aandachtspunten worden verwerkt in werkateliers voor raad, 
college, MT en sleutelpersonen samenleving. Vaak samen om de bestuurlijke 

verbinding te benadrukken en soms apart omdat het een specifiek thema 
betreft. U heeft hiervan een overzicht gekregen tijdens het eerste werkatelier 

voor Raad, College en MT op 7 april. 
 

Over dat lijstje blijkt een misverstand te bestaan, namelijk dat ieder werkatelier 

ook voor raadsleden bedoeld is. Daarmee zou ik een onevenredig beslag op uw 
tijd leggen en dat wil ik zeker niet van u vragen. De vier werkateliers die wel 

heel belangrijk zijn voor de raad zijn: 
Het werkatelier over gewenste bestuurscultuur, dat inmiddels op 7 april 

heeft plaatsgevonden.  
Ook belangrijk is het werkatelier participatie op 29 april omdat communicatie 

met inwoners  daar centraal staat. 
Het derde werkatelier 26 mei voor Raad, college en MT over de verdeling van 

verantwoordelijkheden, kaderstelling, de controlerende taak en actieve 
informatieplicht. 

Tenslotte het laatste werkatelier op 16 juni over het Samenspel binnen de 

raad inclusief vergaderstructuur en werkwijze. 
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Daarnaast zijn er een aantal ambtelijke werkgroepen aan de slag met de 

onderwerpen:  
Geheimhouding en Kwaliteitsverbetering van raadsvoorstellen. Voor het 

toetsen van de producten van deze werkgroepen hebben zich een aantal 

raadsleden aangemeld en daar ben ik blij mee. 
 

Tenslotte wordt ook de bevolking actief betrokken via bijeenkomsten met een 
“denktank” uit de Bloemendaalse samenleving over het samenspel tussen 
burgers en bestuur en aan de tweede bijeenkomst wordt ook een 
vertegenwoordiging vanuit de raad verwacht. U wordt daarover nog nader 

geïnformeerd. 
 

Bloemendaal 16 april 2015 


