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Kerndemocratie in Land van Cuijk
1. Introductie
Binnen het Land van Cuijk (LvC) speelt al jarenlang een discussie over samenwerking van de 5
gemeenten Grave, Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert. Zoals u weet werken deze 5
gemeenten op diverse terreinen met elkaar samen. Het CDA Grave heeft in de achterliggende
periode steeds vanuit een constructieve houding hieraan een bijdrage geleverd.
Er is door bureau Berenschot een advies uitgebracht om sterk in te zetten op de innovatieve
“kerndemocratie”. Schaalvergroting door één gemeente Land van Cuijk en schaalverkleining door de
lokale kerndemocratie. In de kerndemocratie moet vooral de kracht en identiteit van de lokale
gemeenschappen recht worden gedaan. Daar zal de burgerparticipatie handen en voeten moeten
worden gegeven.

2. Blauwdruk kerndemocratie
Het CDA Grave vindt het belangrijk dat burgers meedoen in de politieke besluitvorming en dat de
afstand tussen (lokaal) bestuur en burger zo klein mogelijk is. Daarom hebben wij een blauwdruk van
de kerndemocratie gemaakt, als vertrekpunt voor een inhoudelijke discussie.

Blauwdruk voor de “kerndemocratie”
ofwel
Handen en voeten aan de burgerparticipatie!
3. Overwegingen:
•
•
•
•

Vaststellen per regeerperiode van de beleidsvelden of projecten waarover in de
kerndemocratie lokaal kan worden besloten.
Jaarlijks vaststellen van een lokale burgerbegroting en het bijbehorende budget beschikbaar
stellen.
In het kernoverleg worden initiatieven genomen, projecten beoordeeld en goedgekeurd, met
ambtelijke ondersteuning.
Aan het kernoverleg nemen deel: inwoners, gekozen afgevaardigden van wijk- en
dorpsraden, lokale ondernemers organisaties, verenigingen met lokale agenda, etc. en de
lokale raadsleden die tevens zitting hebben in de Land van Cuijk raad.

Voor initiatieven waaraan, naar aanleiding van de jaarlijks opgestelde burgerbegroting, al een budget
is toegekend:
•

Kan tot uitvoering worden overgegaan in samenwerking met de ambtelijke organisatie en
onder verantwoording van de daarvoor aangestelde kern-wethouder.

Voor initiatieven en ideeën die een lokaal karakter hebben en die buiten de vastgestelde
burgerbegroting vallen:
•

Kunnen, voor het aanvragen van budget en capaciteit, door de raadsleden
initiatiefvoorstellen in de gemeenteraad LvC op de agenda gebracht worden.
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4. Verantwoordelijkheden:
•
•
•

Het College bewaakt in eerste instantie het budget en de begroting.
Het College is verantwoordelijk voor de uitvoering. Zij wijzen een kern-wethouder aan onder
wiens verantwoording de kerndemocratie opereert.
Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad LvC, zij heeft het budget recht.

5. Algemeen
De kerndemocratie beoogt een grote mate van burgerparticipatie voor de lokale agenda,
meebeslissen over en meedoen aan je eigen woon- en leefomgeving. En meebeslissen over je eigen
begroting en de daarbij behorende prioriteiten. Het is niet een vervanging van de reguliere
communicatie met en van de gemeente LvC, maar een aanvulling om het bestuur dichterbij de
inwoner te brengen en de mogelijkheid te bieden om de lokale identiteit inhoud te kunnen blijven
geven en de lokale samenleving te versterken.
Het realiseren van de kerndemocratie brengt flexibele overleg -en samenwerkingsvormen tot stand.
Rondom de vaste kern van lokale raadsleden kan een flexibele schil van overlegpartners worden
gevormd die ad-hoc/op projectbasis brainstormen en ideeën uitvoeren binnen het hierboven
geschetste framework. Dit maakt dat de samenstelling van de overlegpartners per kern/dorp kunnen
verschillen en zelfs per onderwerp.
6. Bijlage
PPT “Kerndemocratie” waarin het proces voor een jaarlijkse burgerbegroting en het proces voor een
incidenteel project zijn verbeeld.
7. Kansen en uitdagingen
Bij de zoektocht naar nieuwe democratische instrumenten als burgerbegroting, wijkschouw, G100
gesprekken etc. ontbreekt de verbinding naar het bestuur. Hierdoor worden verwachtingen gewekt
die niet kunnen of worden waargemaakt. Naast het ophalen van ideeën hoort ook een structuur
aangeboden te worden waarin de uitvoering kan worden geregeld. Dit “Kerndemocratie” model
biedt deze structuur. De rol van het raadslid krijgt meer inhoud, het raadslid is de verbinding naar de
bestuurlijke agenda doordat zij het instrument van het initiatiefvoorstel kan inzetten. Dit zal leiden
tot meer betrokkenheid van het raadslid en tot meer erkenning van de rol van gemeenteraad en
bestuur door de bevolking. Het zal ook leiden tot een zwaardere taak voor de griffie, zij zal de
organisatie en begeleiding van de raadsleden in dit proces op zich moeten nemen. De ambtelijke
organisatie en het college zal vooral los moeten laten. Overigens past dit ook in de bestuurscultuur
voor de nieuwe omgevingswet en de reeds gerealiseerde transities in de maatschappelijke sector. Al
met al passend in een nieuwe bestuurscultuur die op alle terreinen in ontwikkeling is.
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Bijlage 1

Bijlage 2
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