
Hoofdstuk 1. Democratische vernieuwing, bestuur en financiën 

Progressief Westerveld heeft de ambitie om de besluitvorming zo dicht 

mogelijk bij de inwoners te brengen, door een deel van die besluitvorming 

en van de verdeling van middelen weer terug te leggen bij de kernen, waar 

je inwonersparticipatie kan organiseren. 
  

  

Dicht bij de inwoners 
 

De Gemeente Westerveld is het resultaat 
van een fusie van vier gemeenten in 
1998. Deze samenvoeging was onderdeel 

van een grotere herindeling in Drenthe. 
Maar ook na 20 jaar is duidelijk dat de 
werkelijke betrokkenheid van inwoners ligt 
bij de kern waar ze wonen. Dat geldt voor 

Havelte, Vledder, Diever en Dwingeloo, 
maar misschien nog wel meer voor de 
kleinere kernen.  

 

Programmapunten 
 

➢ De Gemeente richt haar besluitvormings-processen 
zo in dat een wezenlijk deel van die besluitvorming 
terugkeert naar het niveau van dorpen en buurt-

schappen. 
➢ Vertegenwoordigingen van dorpen en buurtschap-

pen, mits democratisch ingericht en representatief, 
zijn daarin eerste aanspreekpunt voor en gespreks-

partner van de Gemeente, binnen nader te stellen 
voorwaarden over representativiteit en open en 
inclusieve overlegmethoden. 

➢ De kernen binnen de Gemeente Westerveld komen 
weer centraal te staan in (een deel van) de besluit-
vorming en bij de verdeling van (een deel van) de 
middelen. Dat geldt voor de vier grotere kernen, 
maar ook de middelgrote en kleinere kernen. 

  

  

Begroting en verdeling van middelen 
 

De Gemeente heeft een aantal stappen 
gezet in het toegankelijker maken van de 
begroting, wij willen een doorontwikkeling 
hiervan. Hierdoor kan een werkelijke 
dialoog over de verdeling van middelen 

binnen de Raad en met participanten 
daarbuiten plaatsvinden. 
Daar komt bij dat, binnen de huidige wijze 
van begroten, keuzes in de toewijzing van 
middelen voor projecten of voorzieningen 
in een van de kernen, gevolgen hebben 
voor diezelfde projecten of voorzieningen 

in andere kernen i.p.v. voor andere 
projecten of voorzieningen in dezelfde 
kern. 

Programmapunten 
 

➢ De Gemeente gaat door met het beter inzichtelijk 
maken van de begroting en publiceert elk jaar een 
“factsheet-begroting”, waaruit in een oogopslag 
zichtbaar wordt wat de inkomsten zijn en waaraan 
deze uitgegeven worden. 

➢ Een deel van die begroting blijft gelden voor de 
gemeente als geheel. Een ander deel van de be-
groting (daar waar het gaat over ruimtelijke 
projecten, inrichting en voorzieningen) wordt 
ingericht met deelbudgetten per kern, zodat 
verschuivingen binnen het budget van een kern 
mogelijk zijn. 

  

  

Experimenteren met nieuwe vormen 
 

In besluitvormingsprocessen wordt wel-
bewust ruimte gecreëerd voor inwoners 

om een rol de spelen in de besluitvorming. 
Het gemeentebestuur beslist over welke 
ruimte men inwoners geeft. Dan gaat het 
om de wijze van participeren: op welk 
moment kunnen inwoners welke invloed 

uitoefenen. De ruimte die aan inwoners 
wordt gegeven, om invloed uit te oefenen, 
vermindert de ruimte voor het bestuur in 
de besluitvorming. 
Participatie van inwoners kan variëren van 
raadplegen (zoals nu vaak het geval is) 
via adviseren en coproduceren tot 

daadwerkelijk meebeslissen.  
Inwonersparticipatie in het algemeen, 
maar zeker de vormen waarin 
(mee)beslissen van inwoners aan de orde 

is, leidt tot andere verhoudingen tussen 

Programmapunten 
 

➢ Als eerste stap krijgen de diverse kernen in de 
Gemeente een substantieel budget jaarlijks toe-

gekend voor verbeteren van de lokale leefbaarheid 
(projecten en voorzieningen). Over de invulling 
ervan wordt lokaal beslist. 

➢ Er wordt toegewerkt naar een situatie waarbij 
kernen geheel of gedeeltelijk meebeslissen over de 

invulling van het deel van de gemeentebegroting, 
dat aan de kern is toegekend. 

➢ Op beleidsthema’s die maatschappelijk gevoelig 
liggen, waarbij sprake is van 
belangentegenstellingen en waar lokale besluit-
vorming mogelijk is, wordt geëxperimenteerd met 
bredere vormen van participatie.  

➢ Daarbij kunnen ook experimenten plaats- vinden, die 
gebruik maken van digitale middelen van raadple-
ging, meningsvorming en -peiling. 

➢ De experimenten worden met alle betrokkenen 

geëvalueerd. 
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inwoners, de ambtelijke organisatie en de 
politiek. Van aanbodgericht naar meer 

vraaggericht. Dat vraagt een heroriëntatie 
van de politieke bestuurders, ambtenaren 

en een actieve houding van inwoners.  
In de komende raadsperiode wil 
Progressief Westerveld experimenteren 
met verdergaande vormen van 
inwonersparticipatie op het gebied van 
leefbaarheid en op het gebied van bredere 
beleidsontwikkeling. 
Daarbij kan zeker ook geleerd worden van 
projecten die al in andere gemeenten zijn 
opgezet. 
  

  

Het functioneren van de Raad 
 

De organisatie van het raadswerk en de 

manier waarop raadsvergaderingen nu 
worden gestructureerd werken 
verlammend. Er vindt geen wezenlijk 
debat plaats; dialoog ontbreekt. Dat geldt 
voor de raadsleden onderling, en zeker 
ook voor de wijze waarop inwoners en 

externe partijen door de Raad gehoord en 
betrokken kunnen worden. 
Bij bovengemeentelijke samenwerking 
(die vaak noodzakelijk is om wettelijke 
taken te kunnen uitvoeren), kan de 
controlerende taak van de individuele 
gemeenteraden niet meer goed worden 

uitgeoefend. 

Programmapunten 
 

➢ De bestaande werkwijze van de gemeenteraad wordt 

grondig herzien. Daarvoor is reeds een werkgroep 
“Anders vergaderen” ingesteld. Deze werkgroep 
moet in de komende raadsperiode resulteren in 
nieuwe afspraken voor debat en een aanzienlijke 
versterking van de dialoog.  

➢ Gemeentelijke agenda’s en stukken zijn in eerdere 

stadia voor de inwoners inzichtelijk; mogelijkheden 
voor deelname van inwoners aan 
raadsvergaderingen wordt uitgebreid. 

➢ Ca. 90% van de gemeentelijke begroting ligt vast in 
langlopende verplichtingen, mede als gevolg van 
diverse gemeenschappelijke regelingen. De Raad kan 
op korte termijn dus slechts op 10 % sturen, maar is 

wel verantwoordelijk voor de controle op het geheel. 
Dit schept een grote verantwoordelijkheid. Er wordt 

intensiever samengewerkt met andere 
gemeenteraden, om het ‘democratisch tekort’ bij de 
controle op de gemeenschappelijke regelingen zoveel 
mogelijk te compenseren door het betrekken van 

raadsleden bij de besluitvorming 
 

  

  

Gemeentefinanciën 
 

Hierboven is al iets gezegd over de 
inrichting en inzichtelijkheid van de 

gemeentebegroting en de manier waarop 
je een deel daarvan zou kunnen 
decentraliseren.  
Daarnaast is het belangrijk om de 
gemeentefinanciën op orde te houden. 

Maar naar gebleken is, kan dat 
uitgangspunt ook doorslaan naar gebrek 

aan durf. Zowel rondom uitgaven als 
rondom inkomsten kunnen stappen gezet 
worden. 
 

Programmapunten 
 

➢ De begroting van de Gemeente wordt iedere vier 
jaar (halverwege de raadsperiode) volledig nage-

lopen door een werkgroep uit de Raad met ambte-
lijke en eventueel externe ondersteuning.  
Doel is: 
1) het scherp toezien op de financiën en het 

voorkomen van overbodige uitgaven; 

2) het opsporen van uitgaven waar nader onder-
zoek naar moet worden gedaan en of nader beleid 

op zou moeten worden ontwikkeld;  
3) het voorkomen dat beleid dat ooit is ingezet 

automatisch wordt voortgezet. 
➢ In een situatie waarin niet tot nieuw beleid of extra 

investeringen wordt besloten, zal de OZB worden 
verlaagd. Wat niet wordt uitgegeven, kan terug naar 

de burger. 
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Ambtelijke organisatie, aanspreek-

baarheid en handhaving 
 

Er heeft een zekere mate van integratie 

plaatsgevonden tussen de ambtelijke 
diensten van Meppel en Westerveld. Dat 
heeft wellicht deels geleid tot 
efficiencywinst, maar kan ook ten koste 
gaan van de directe betrokkenheid bij het 
vormgeven van Westervelds beleid en van 
de aanspreekbaarheid voor de inwoners. 

Orde en veiligheid (politie, brandweer, 
ambulancezorg) zijn uitbesteed. De 
Gemeente dient op dat terrein wel de 
belangen van de inwoners van Westerveld 
te behartigen. Dat geldt ook voor 

handhaving van de regels. 

Programmapunten 
 

➢ De samenwerking van het ambtelijk apparaat met 
dat van Meppel wordt voortgezet, voor zover het de 
efficiency vergroot in de beleidsvoorbereiding en/of 

uitvoering. Specifieke beleidsontwikkeling voor 
Westerveld blijft in eigen hand. 

➢ De ambtelijke samenwerking tussen Westerveld en 
Meppel is periodiek onderwerp van gesprek in de 
gemeenteraad. 

➢ Samenwerking kan niet ten koste gaan van zicht-

baarheid en aanspreekbaarheid van Westerveldse 
diensten voor de eigen bevolking. 

➢ Er komt een centraal loket bij de Gemeente voor de 
afhandeling of adequate doorverwijzing van klachten 
van burgers. 

  
 

  


