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Maud (raadslid D66)
Hoe komen we aan input?
Rekening houden met/Luisteren naar
Doelgroep kinderen/jongeren
Hoe zijn we als raad?
Kennis beter ontsluiten
R2C Right to Challenge
De gemeente daagt inwoners uit taken over te nemen in het sociale domein.
Vraag je inzet, dan moet er geld mee komen.
Hans
Rode draad kwijt
Wat is Democratische vernieuwing
Democratie vertrouwen
verantwoordelijkheid
verantwoording
Vernieuwing Optimalisering van het bestaande of vervanging
Het ‘goede’ behouden, ruimte voor vernieuwing
Helder afbakenen. Wat willen we ermee? Kaders, duidelijkheid, gewekte verwachtingen.
Van A naar A accent (niet van A naar B) Duidelijke marsroute!
Ton
Wat is nodig? Bindmiddel.
Communicatie, gevoel en gedrag
RTV Rijnstreek is geen waakhond
Wat er in de stad leeft.
Democratische vernieuwing: Je moet leveren!
RTV verbind door belangrijke onderwerpen in de stad te agenderen.
Ook vervolg op democratische vernieuwing in de samenleving
Half november zet RTV lokale democratie op de agenda in de bibliotheek
Inzet ‘bekende’ Wageningse changemakers zou goed zijn.
Geef de stad ene stem, betere zichtbaarheid, van wat er leeft.
Irma
Zichtbaarheid
Hoe houden we het vuurtje warm? Was een vaag van Riekie.
In de praktijk blijken Projectleiders alleen van het proces!
De inwoner vind dat niet handig en is niet op de hoogte.
Wederkerigheid
Wat vraag je van de inwoner en wat staat er tegenover
Verwachtingen
Niet doen wat (financieel) niet kan!
Joke
Burgerraad. Goede ervaringen mee in het buitenland
IJsland/Ierland Raad van 100, loting, beleidsvoorstel maken/adviseren.
Hoe vorm geven? Hele duidelijke route. Loting- vergoeding.

Bewoners ondersteund door kennis op beleidsgebied.
Raad van burgers legt uiteindelijk een voorstel voor.
Bij goedkeuring gaat het van start. Bij afkeuring terug naar de raad.
Het is iets nieuws: een tijdelijk actieve groep burgers als toevoeging aan de raad.
Permanente motivatie: altijd drang om dingen anders te doen/verbeteren
Jan
Concretisering mis ik weer.
Duidelijkheid en richting van wat het team onder democratische vernieuwing verstaat.
Kamiel
Informeren bij andere gemeenten naar ervaringen
Geert M
Wat verstaan we onder Democratische vernieuwing?
Verheldering: Geert is op dit onderwerp gepromoveerd en biedt zijn diensten aan om de
verwarring op te heffen.
Greta
Waar doen we dit voor? Hoe is het nu? Waar zit de ruimte?
Wanneer is het geslaagd en in hoeverre is het een vraagstuk van de gemeente (intern)?
Wel bij politiek, maar vraag bekruipt me: waar doen we het eigenlijk voor?
Wanneer is 6 november geslaagd?
Reinder
Hoe betrek je laaggeschoolden?
Begrijpelijk houden.
Aandacht voor deze doelgroep
Lia
Klare taal is heel moeilijk in de praktijk. Ook in de stukken over Democratische
Vernieuwing blijkt dat. Bewust blijven van de lezer/doelgroep!
Gabriel
Wederkerigheid en erkenning
Vb. Niets gehoord op sollicitatie, moest zelf navraag doen en toen bleek ineens functie
vervallen.
Geert (BM)
Deze denktank is goed bezig met vraagstukken die de politiek niet doet.
Worsteling: er is geen budget. Binnen de projecten afzonderlijk is wel geld beschikbaar
voor participatie.
Jan Bart
We gaan met het team de agenda 13 november vorm geven en maken graag gebruik van
de expertise van Geert Munnichs en Ton van Rhoon en ieder die verder nog wil
aansluiten.

