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Amendement 04. Betrokkenheid en Communicatie

punt 10 : Verbeteragenda Quick Scan Lokale Democratie

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d.
raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 28 oktober 2021 behandelend
~ndapunt 10 met als onderwerp de Verbeteragenda Quick Scan lokale democratie.

nstaterende dat:
•
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bij raadsvoorstellen onder het hoofdstuk communicatie voornamelijk aandacht is voor het
zenden van informatie,
er veelal een strekking bij het hoofdstuk communicatie wordt geschreven dat na vaststelling
van het voorstel de communicatie "op de gebruikelijke wijze bekend wordt gemaakt"
(zenden),
het gebruiken van aangereikte informatie vanuit de inwoner en ondernemer en het vragen
naar informatie voor een voorstel minstens zo belangrijk is als zenden van informatie,
wij iedereen in onze gemeente uitnodigen om mee te doen en betrokkenheid van onze
inwoners en ondernemers hoog in het vaandel hebben staan,
er uit de Quick Scan Lokale Democratie
o zeer bruikbare informatie gehaald kan worden over de betrokkenheid van onze
inwoners,
o een duidelijk verschil laat zien in de perceptie van college en inwoners betreffende
betrokkenheid zoals bevragen en informatie ontvangen,
o een duidelijk verschil laat zien in de beleving van college en inwoners betreffende
de duidelijkheid van het zenden van informatie vanuit het college naar de inwoners,
0 óók de antwoorden op open vragen in de Quick Scan zeer veel aandacht verdienen,
de gemeenteraad in haar vergadering zeer regelmatig wordt geconfronteerd met ontevreden
inwoners en ondernemers over betrokkenheid en communicatie,
het college tijd vraagt om een visie op te stellen.
e dat:
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wij het vertrouwen (nu 18%) van de inwoners en ondernemers in de gemeente MiddenGroningen graag willen verbeteren en dat hiervoor een goed samenspel tussen de gemeente
en haar inwoners en ondernemers van wezenlijk belang is voor een goede lokale democratie,
betrokkenheid van de inwoners en ondernemers bij majeure projecten, zoals de besteding
van de NPG gelden om een plus op de leefbaarheid te kunnen zetten, zowel vooraf
(planvorming) als achteraf (uitvoering) noodzakelijk is, te meer voor draagvlak en
participatie van de inwoners en ondernemers,
onder betrokkenheid zowel van binnen naar buiten informeren als van buiten naar binnen
informatie ontvangen, actief bevragen en antwoorden betekend waardoor de betrokkenheid
van inwoners en ondernemers wordt vergroot,
het opstellen van een visie noodzakelijk is maar nog geruime tijd duurt en dat verandering
vanaf morgen noodzakelijk is en óók kan.
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t voor om het raadvoorstel aan te Dassen door de beslis~un
Meer aandacht besteden aan de betrokkenheid van onze inwoners en ondernemers in
dden-Groningen, zowel zenden als ontvangen en beantwoorden (zie de antwoorden op de open
alten in de Quick Scan m.b.t. zenden en ontvangen).
Bij majeure projecten een betrokkenheid/communicatieplan opstellen met zowel
enheid en communicatie van binnen naar buiten als van buiten naar binnen.
h.
Bij raadsvoorstellen onder het hoofdstuk communicatie zowel de communicatie van binnen
aar buiten als van buiten naar binnen uitgebreider beschrijven dan de gebruikelijke woorden
zorgvuldige communicatie is uitgevoerd".
gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement::
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden
opgenomen.
Subamendement:
Voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het
amendement, waarop het betrekking heeft.
Wijze van indienen van een amendement:
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden
ingediend, tenzij de voorzitter —met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde —oordeelt, dat met een
mondelinge indiening kan worden volstaan.

