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Concreet aan de slag
De afgelopen maanden hebben we in de 5 bijeenkomsten veel bruikbare input van
inwoners, college- en raadsleden mogen ontvangen. Veel van wat we daar hebben
opgehaald scherpt ons op het proces van burgerparticipatie: wat doen we goed en wat kan
beter. Onze voorstellen gaan voornamelijk over dit spoor. Daarnaast is er behoefte om het
thema democratische vernieuwing nog eens stevig te doorgronden met elkaar. Verder blijkt
ook dat Wageningen voor wat betreft communicatie ook een slag in de zichtbaarheid moet
maken. Zodoende komen we tot het volgende voorstel.
1. We zetten de denktankbijeenkomsten tot einde van het jaar voort om daarna
met een evaluatie te komen met voorstellen omtrent voortzetting.
Verdiepingsslag in de praktijk
2. Aan de slag met Klare Taal. We selecteren in overleg met de projectleiders van de
gemeente een project of dossier – bijvoorbeeld op het gebied van de Wmo – en gaan
zowel in- als extern met een groep aan de slag om alle taaluitingen – van
telefoongesprekken tot formele besluiten en van tafelgesprekken tot nieuwsbrieven –
met elkaar te analyseren. Door te praten waar verbeteringen nodig zijn en vooral ook
hoe we die dan weer in de praktijk van alledag kunnen implementeren. Vanuit de
ambtelijke organisatie wordt gekeken wie dit project kan trekken en de denktank blijft
betrokken als sparringpartner en platform om voortgang te delen.
3. Aan de slag met digitale participatie . Er is een werkgroep samengesteld die
gaat bekijken wat de mogelijkheden op dit gebied zijn.
4. Houding en gedrag van de ambtelijke organisatie in relatie tot
burgerinitiatieven. We koppelen dit aan een A-dossier na overleg met de projectleiders.

1

5. De lessen die we leren van ‘Samen Wageningen’ nemen we naar een volgend
project om de PDCA cyclus vast te houden.
6. Er wordt op 2 oktober een voorbereidingsbijeenkomst gehouden, met inwoner,
raad, adviesorganen, ambtenaren en college, om scherp te krijgen wat we verstaan
onder democratische vernieuwing. Samen gaan we daarin de brede bijeenkomst van 6
november voorbereiden aan de hand van de vraag wat is er nodig om deze bijeenkomst
goed in te richten (sprekers, onderwerpen, methodes) om de democratische
vernieuwing in Wageningen richting te geven. wat we al doen en wat nog meer of
anders kan met dit thema. Dit met aandacht voor o.a. het thema verleggen van
beslissingsbevoegdheid.
Belangrijk is dat zoveel mogelijk inwoners, ambtenaren, raads- , college- en
fractieleden aanwezig zijn, omdat de input van ieder van groot belang is. Streven is
minimaal 1 aanwezige per fractie/politieke partij.
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