Symposium “Democratie in de kern”
13 juni 2018 | 17.15 - 21.15 uur | Provinciehuis NoordHolland, Dreef 3 te Haarlem

Geachte dames en heren,
Graag nodig ik u uit voor het symposium “Democratie in de kern” over gemeentelijk beleid t.a.v.
dorpen en kleine kernen op 13 juni 2018 van 17.15 tot 21.15 uur in het provinciehuis te Haarlem.
In de afgelopen raadsperiode was de relatie van inwoners van dorpen, kleine kernen en ook wijken
van grotere gemeenten met hun bestuur een politiek en bestuurlijk agendapunt in veel gemeenten.
Het was ook een terugkerend thema in de gesprekken van raden en colleges van B&W met de
provincie, als ook in mijn gesprekken met provinciale staten over herindeling.
Ik ben daarom graag ingegaan op het verzoek vanuit PS om dit symposium voor raadsleden, leden
van colleges van B&W en leden van PS te organiseren. We hebben dit symposium “Democratie in de
kern” genoemd, omdat het in essentie gaat om de vraag hoe burgers van een dorp of kern politiek
vertegenwoordigd worden, en dat ook zo ervaren, participeren en invloed kunnen uitoefenen op het
gemeentebestuur vanuit hun directe leefomgeving.
Dit symposium gaat over concrete vragen, zoals:
- hoe houd je je in gemeenten met meerdere kernen de lijnen tussen gemeentehuis en
inwoners kort;
- hoe zorg je ervoor dat burgers van alle dorpen en kernen van een gemeente goed
toegang hebben tot hun bestuur;
- welke rol nemen raadsleden en de raad;
- hoe weten gemeentebestuurders wat er leeft onder de bevolking in de diverse kernen;
- hoe kan de eigen identiteit van dorpen en kernen in de gemeente tot zijn recht komen;
- hoe weeg je belangen van dorpen en kernen af in een gemeenteverband;
- hoe kun je bij een gemeentelijke herindeling de kernwaarden van dorpen en kernen
bepalen en in een nieuwe gemeente borgen.
Er zijn inmiddels in diverse gemeenten in het land antwoorden gezocht en gevonden op
bovengenoemde vragen.
Doel van ons symposium is om gezamenlijk zicht te krijgen op verschillende manieren waarop
gemeenten in Nederland het bestuurlijk contact met hun dorpen en kleine kernen vormgeven. Wat
zijn daarbij de ervaringen? Welke vormen zijn geslaagd en waarom? Wat zijn knelpunten? Over deze
vragen komen zowel bestuurskundige deskundigen als gemeentebestuurders met ervaring aan het
woord. Uiteraard is er veel ruimte voor u om met hen en met elkaar in debat te gaan.

Ik hoop u op 13 juni 2018 te ontmoeten op het symposium.
U kunt zich via deze link aanmelden.

Met vriendelijke groet,
Jack Chr. Van der Hoek,
Gedeputeerde Bestuur

Programma
17:15 – 18:25 Inloop en buffet
18:30 – 18:40 Opening: Gedeputeerde Jack van der Hoek
18:40 – 19:10 De heer Pieter Heiliegers; Burgmeester van de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en waarnemend burgemeester van
Uithoorn
19:10 – 19:40 De heer Frederik van Dalfsen; Senior consultant Berenschot en
medeauteur van het boek “Pionieren in participatieland”
19:40 – 20:10 De heer Nico Bijman; Voorzitter van Dorpswerk Noord-Holland en
gemeenteraadslid in de gemeente Koggenland
20:10 – 20:40 Paneldiscussie met de gastsprekers en gedeputeerde
Jack van der Hoek
20.40 – 20:45 Afsluiting: Gedeputeerde Jack van der Hoek
20.45 – 21.15 Napraten met een drankje

Locatie: Provinciehuis Noord-Holland, Dreef 3 te Haarlem
Routebeschrijving

Parkeermogelijkheid
Parkeergarage Dreef, Dreef 3, 2012 HR Haarlem
Parkeergarage Houtplein, Wagenmakerslaan 1, 2012 DJ Haarlem

