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VOORSTEL RAPPORTAGE RESULTATEN G1000AMERSFOORT AAN DE RAAD

Inleiding
In de afgelopen periode heeft de G1000 een aantal gesprekken gevoerd met Marlies Bongers (griffie) en
Simone Kennedy (raadslid). Eén van de gesprekken was een overleg met griffiers en raadsleden uit 5
gemeenten waar in de 1e helft van 2016 een G1000 plaatsvindt. De gesprekken gingen over de manier
waarop een raad om zou kunnen gaan met de resultaten van de G1000. Het laatste gesprek leidt nu tot
een gezamenlijk voorstel aan het presidium en de gemeenteraad van Amersfoort. Dit voorstel en de
context waarbinnen het een plek krijgt worden hieronder beschreven.
Werkwijze G1000
e
Op 9 april a.s. wordt de 2 G1000Amersfoort georganiseerd. Naar het zich nu laat aanzien zullen ca. 500
á 600 Amersfoorters zich die dag verzamelen in de Fit-academie Bokkeduinen om zich met elkaar te
buigen over de vraag: ‘Wat vinden wij belangrijk voor Amersfoort?’. Aan het einde van de dag leidt dit tot
10 concrete voorstellen die na een stemming door alle aanwezigen samen aangewezen worden.
Een deel van de deelnemers doet dat hopelijk niet vrijblijvend. Zij gaan pas naar huis nadat zij één van die
10 voorstellen geadopteerd hebben. Wat betekent dat zij met zichzelf en met de zaal afgesproken hebben
dat zij met één van de voorstellen aan de slag gaan om die te realiseren, samen met de werkplaats waar
zij vanaf dat moment deel vanuit maken.
In het vervolgtraject komen de 10 werkplaatsen bij elkaar onder begeleiding van een facilitator van de
G1000. De opdracht aan elk van de werkplaatsen is om in 3 bijeenkomsten het voorstel/idee uit te werken
in een projectplan, waarin helder besproken wordt wat er gerealiseerd gaat worden, welke middelen
daarvoor ingezet worden, wat de tijdsplanning is en met wie de samenwerking gezocht wordt. Zodra dit
plan er ligt, neemt de G1000 afscheid en gaat de werkplaats op eigen kracht als zelfstandig burgerinitiatief
verder.
Voorstel betrokkenheid raad/rapportage resultaten
•
Wij hopen/rekenen erop dat tijdens de dag raadsleden en andere vertegenwoordigers van
politieke partijen deelnemen aan de gesprekken. Net zoals ambtenaren dat ook doen
•
Aan het einde van de dag zullen wij aanwezige politici nadrukkelijk uitnodigen om deel te nemen
in één van de werkplaatsen. Idealiter is in elke werkplaats 1 raadslid aanwezig als
deelnemer/intermediair, uitgaande van een minimale omvang van een werkplaats van 5
burgerdeelnemers/inwoners. Wij zullen dit overigens ook van de aanwezige ambtenaren vragen
•
Zodra de projectplannen na 3 bijeenkomsten gereed zijn, presenteren de werkplaatsen hun
resultaten in een raadsvergadering als burgerinitiatief aan de raad tijdens De Ronde. Gezien de
te verwachten verscheidenheid van onderwerpen is het mogelijk efficiënt om dit in een 3-tal
bijeenkomsten tegelijkertijd te doen van ca. 1 uur. De presentatie vindt plaats in de vorm van een
rapportage, waarbij ook op het proces tot dat moment gereflecteerd wordt
•
Daarna spreekt De Ronde zich uit over de initiatieven en het vervolg:
o
Steunt De Ronde het voorstel? Zo ja:
§
het voorstel wordt geagendeerd voor de raad, of:
§
De Ronde stuurt het initiatief naar het college, vergezeld van haar advies
•
De werkplaatsen/burgerinitiatieven nemen vervolgens de uitvoering van hun ideeën ter hand, al
dan niet gesteund door een uitspraak van de raad
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