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Van Griffie 

Onderwerp Invulling Gebiedsgericht Ontmoeten 2023 

 

Inleiding 

In de presidiumvergadering van 21 november sprak u al over de invulling van het gebiedsgericht ontmoeten. 

Hieruit is nog geen concrete invulling gebleken voor deze avonden van de raad. Daarom doet de griffie via deze 

notitie een nieuw voorstel voor deze bijeenkomsten. Waarmee u als raad optimaal gebiedsgericht kunt 

ontmoeten en met de inwoners van de verschillende kernen in contact kunt komen.  

 

Voorstel 

De avonden van gebiedsgericht ontmoeten zijn bedoeld om u als raad in contact te brengen met de inwoners 

van de gemeente. Hierbij is de insteek dat u elke maand in een kern op bezoek gaat. Zodat het laagdrempelig is 

voor inwoners om met u in gesprek te komen. 

 

Het voorstel is om dit in parallelle sessies te doen. Zodat de gemeenteraad 2 verschillende kernen op 1 avond 

bezoekt. Hierbij kunnen de raads- en burgerleden zich verdelen over de 2 kernen. Zo kunt u alle 26 kernen in 13 

gebiedsgericht ontmoeten-avonden bezoeken.  

 

Deze avonden staan niet in het teken van een bepaald onderwerp, zoals bij bijvoorbeeld de beeldvorming wel het 

geval is. Maar u komt, in de vorm van een speeddate, met verschillende inwoners van de kern in gesprek. De 

onderwerpen waarover gesproken wordt, halen we op bij de inwoners en bij u als gemeenteraad. Zodat deze 

aansluiten bij de behoefte van beide partijen.  

 

Organisatie 

De avonden organiseren we in samenwerking met de betreffende dorpsraden- of tafels. Door de avond samen 

met de inwoners in te vullen, kunnen er nuttige gesprekken gevoerd worden over de onderwerpen die bij hen 

spelen. Zo zorgen we ervoor dat deze avond door zowel de gemeenteraad als door de inwoners gedragen 

wordt.  

 

Regelmaat 

Door regelmaat te creëren in het gebiedsgericht ontmoeten, weten zowel de raads- en burgerleden als de 

inwoners wat ze kunnen verwachten. Het zorgt voor duidelijkheid over deze avond van de raad.  

 

Dit zal op de langere termijn ook voor een bepaald verwachtingspatroon zorgen bij de inwoners. En voor een 

betere zichtbaarheid en profilering van de gemeenteraad. De inwoners zullen de gemeenteraad en de individuele 

raads- en burgerleden hierdoor (nog) beter weten te vinden.  

 

Via een planning kan vooraf ook al duidelijk zijn welke kernen we wanneer gaan bezoeken.  
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Doelen van deze manier van gebiedsgericht ontmoeten 

• Laagdrempelig maken voor inwoners om met de raad in gesprek te gaan; 

• Open gesprekken faciliteren tussen gemeenteraad en inwoners, over onderwerpen die voor deze partijen 

interessant zijn; 

• Regelmaat creëren in het gebiedsgericht ontmoeten. Dit zorgt voor duidelijkheid bij inwoners en bij de 

gemeenteraad; 

• Profileren van de gemeenteraad. Inwoners weten de gemeenteraad en individuele raads- en burgerleden 

beter te vinden. 

 

Planning 

Als u instemt met deze insteek voor het gebiedsgericht ontmoeten, starten we hiermee vanaf februari 2023. Dit 

geeft ons tijd om voor de eerste 2 kernen contact te leggen met de dorpsraden. 
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