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MOTIE 24 VAN 2017 
Democratische innovatie 

via griffie@velsen.nl  

Aan de voorzitter van de Raad. 

 

Geachte voorzitter, 

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, lid 1 Reglement 

van Orde een motie indienen voor de raadsvergadering van 6 juli 2017. Deze motie 

heeft betrekking op het onderwerp Perspectiefnota 2017. 

 

De tekst van de motie luidt:  

 

De raad van de gemeente Velsen overweegt dat:  

 democratische vernieuwing noodzakelijk is in de hedendaagse 

netwerksamenleving; 

 inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden naar 

digitale vormen van participatieve democratie zoeken.  

 inwoners en ondernemers zelf steeds meer organiseren en initiatieven 

ontplooien in het publieke domein. 

 ‘Velsen is samenspel’ een belangrijke pijler is in de Strategische Agenda 2020 
en in de Perspectiefnota 2017. 

 ‘Samenspel inwoners-partners-overheid’ in het investeringsprogramma van de 
Perspectiefnota is opgenomen met een investeringsbudget van € 0,5 mln. 

 het optimaal faciliteren van het samenspel van inwoners, maatschappelijke 

partners, bedrijven en gemeente een voorwaarde is voor het realiseren van de 

ambities van de Visie op Velsen 2025 en van de Strategische Agenda 2020; 

 Velsenopkoers.nl een goed fundament heeft gelegd voor het beter faciliteren 

van (digitale) samenspraak en inspraak. 

 

en is van oordeel dat: 

 dit vraagt om nieuwe digitale middelen voor samenspraak en inspraak; 
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 digitale middelen de traditionele kanalen niet mogen vervangen, maar moeten 

aanvullen; 

 digitale mogelijkheden vooral jongere doelgroepen meer aanspreken; 

 digitale mogelijkheden voor samenspraak en inspraak bijdragen aan onze 

ambities zoals verwoord in de Visie op Velsen 2025, de Strategische Agenda 

2020 en in de Perspectiefnota 2017. 

 

en verzoekt het college: 

 in de begroting 2018-2022 een globaal voorstel op te nemen voor het 

faciliteren van digitale samenspraak en inspraak; 

 in 2018 een inhoudelijk voorstel vergezeld van een tijdpad aan de 

gemeenteraad voor te leggen; 

 daarbij gebruik te maken van de ideeën en mogelijkheden van Velsen op 

Koers en van andere belangstellenden, van goede ervaringen in de 

praktijk en van e-democracyexperimenten in Nederland en Europa. 

 

Toelichting: 

Overal in Nederland schiet democratische vernieuwing wortel. Een 

netwerksamenleving vraagt van gemeenten om inspraak en samenspraak nog beter 

te faciliteren, digitaal en via traditionele kanalen. Digitaal faciliteren van inspraak en 

samenspraak noemen we ook wel e-democracy.  

Wij willen in Velsen de beschikbare digitale faciliteiten voor overheids- en 

burgerparticipatie verbeteren. Zo kunnen inwoners, maatschappelijke organisaties en 

ondernemers eenvoudig meedenken en meepraten over beleid, projecten en ideeën 

van de gemeente. En zo hebben inwoners, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties een platform waarop ze zelf initiatieven en ideeën kunnen plaatsen, die 

ze samen met anderen en/of de gemeente werkelijkheid kunnen laten worden. Een 

e-democracy platform genereert bovendien eenvoudig een beeld van het sentiment 

over een idee, project of beleid. Voorbeelden van e-democracyexperimenten zijn 
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bijvoorbeeld: https://doemee.zoetermeer.nl, www.youmee.nl, 

http://tools.dcentproject.eu/, en https://www.civocracy.org/. De website Democratic  

 

 

Challenge: http://democraticchallenge.nl/ biedt ook veel inspiratie. O.a. Zoetermeer 

werkt aan e-democratie via de slimme website doemee.zoetermeer.nl. Daaraan is 

ook een mobiele app voor smartphones en tablets gekoppeld, Youmee.  

 

Kortom: genoeg inspiratie en voorbeelden uit de praktijk, die kunnen bijdragen aan 

een digitaal platform dat past bij Velsen en aan een innovatie impuls van de lokale 

democratie. Een impuls die bovendien bijdraagt aan onze ambities zoals verwoord in 

de Visie op Velsen 2025, in de Strategische Agenda 2020 en in de Perspectiefnota 

2017. Dit voorstel bevordert daadwerkelijk het samenspel tussen inwoners, 

maatschappelijke partners, bedrijven en gemeente. 

 

In Velsen zou het digitale samenspel bevorderd kunnen worden via de website 

velsenopkoers.nl of velsen.nl. Velsen op Koers heeft een stevige basis gelegd voor 

de digitale participatie. Met slimme technologie die in de praktijk al wordt toegepast, 

kunnen we voor de gemeentelijke projecten en beleid waarover inspraak mogelijk is 

digitale inspraak faciliteren. En dezelfde technologie brengt ideeën en initiatieven van 

inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners eenvoudiger de gemeentelijke 

organisatie binnen.  

 

Wij vinden het bovendien van belang dat de traditionele inspraak- en 

samenspraakkanalen in stand moeten blijven, met name voor de oudere 

doelgroepen. Een digitaal platform moet dan ook aanvullend zijn. 

Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen we 

bepalen wat het beste past in Velsen. 

 

  

https://doemee.zoetermeer.nl/
http://www.youmee.nl/
http://tools.dcentproject.eu/
https://www.civocracy.org/
http://democraticchallenge.nl/
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Financiële dekking 

Indieners verwachten € 50.000,- nodig te hebben voor de onderzoeksfase en 

aanschaf van software en maximaal € 15.000 voor de jaarlijkse beheerkosten en 
eventuele licentiekosten. De kosten kunnen gedekt worden uit de reservering ( € 0,5 
mln) voor ‘Samenspel inwoners-partners-overheid’ (pag. 10 Perspectiefnota 2017) en 

uit diverse begrotingsprogramma’s. 
 

Datum: 6 juli 2017 

Naam    Fractie 

Bram Diepstraten  Velsen Lokaal 

Jeroen Verwoort   VVD 

Karel Ockeloen  PvdA 

Sander Scholts  Forza IJmond 

Leen de Winter  ChristenUnie 

Henk Wijkhuisen  D66V 

Piet van Deudekom  LGV 

Beryl Dreijer   BD 

Mireille Koedijker  SP 

Cees Sintenie  CDA 


