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Terugblik Voorjaarscongres 2022:
Besturen mét de samenleving
Prachtig weer, een schitterende locatie maar bovenal een boeiend programma.
Het waren ingrediënten die het Voorjaarscongres 2022 van de VNG Utrecht in
de gemeente De Ronde Venen tot een succes maakten. De bijeenkomst stond
in het teken van de nieuwe bestuurscultuur die nodig is om de relatie met de
samenleving te herstellen. Elkaar weer leren begrijpen blijkt een belangrijke
voorwaarde voor herstel. Immers: “Begrijpen is vertrouwen.”
Op de website van de VNG Utrecht is inmiddels een terugblik te vinden op de
bijeenkomst. Daarin vindt u onder andere het verslag van de Algemene
Ledenvergadering en een samenvatting van de bijdrage van Luuk Heijlman,
hoofd concernstaf van de VNG. Hij sprak over Haagse actualiteiten en blikte
vooruit op de ALV van de VNG van woensdag 29 juni aanstaande. Financiën
blijkt opnieuw het belangrijkste thema in het overleg met bewindslieden.
Heijlman: “Het kabinet wil de komende jaren veel meer uitgeven en dus gaat
het accres ook fors omhoog. Dat betekent dat in de jaren tot en met 2025
gemeenten zekerheid hebben over de extra inkomsten uit het Gemeentefonds.
Maar 2026 is een ander verhaal. Dan knalt de herverdelingskorting er in een
keer in en hebben we echt een probleem.
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Over het congresthema: ‘Besturen mét de samenleving’, Bouwstenen voor een
nieuwe bestuurscultuur’ sprak onder andere Margriet Oostveen,
redacteur/columnist van de Volkskrant. Voornaamste reden dat het soms fout
gaat, is volgens Oostveen gelegen in het feit dat er steeds meer hoogopgeleide
begeleiders en bestuurders bijkomen die de lager opgeleide doelgroep of
bewoners niet meer begrijpen. En vice versa. “Ze leven allebei in verschillende
werelden. En dat leidt tot heel veel argwaan over en weer.” Haar
advies: probeer te begrijpen dat de realiteit voor een inwoner heel anders kan
zijn dan hoe een bestuurder of ambtenaar die ervaart.
Albertine van Vliet, waarnemend dijkgraaf van het Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht, riep de boodschap van Kim Putters in het essay ‘De Menselijke Staat’ in
herinnering. Putters schreef dat bij zijn afscheid als directeur van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP). Hij pleit onder andere voor een nieuw sociaal
contract, waarin duidelijk staat wat mensen van de overheid kunnen
verwachten en andersom. Van Vliet is er groot voorstander van. “Kijk als raad
en als gemeente of je kunt geven waar de mensen echt om vragen. Praat niet
over ze, maar doe het samen. Niet teveel schrijven, niet teveel nieuw beleid
maken. Maar ga met je inwoners praten."
Burgemeester Koos Janssen wees erop dat zijn liefde voor mensen verklaart
waarom hij met zoveel passie zijn werk doet. “Maar dat hoef ik niet te vertellen,
dat moeten mensen ervaren. Zij zitten niet op mijn woorden te wachten, maar
op gedrag. Dat zie ik als onze opgave: wij willen onze inwoners kracht,
nabijheid en vertrouwen laten ervaren. Daar kunnen mensen ons als gemeente
ook op aanspreken. We willen iedereen bereiken en ik gun ook iedereen de
ervaring dat hij of zij bereikt is.”
Klik hier voor de terugblik.
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Boottocht passende afsluiting van
inspirerend Voorjaarscongres
In het kader van het middagprogramma van het Voorjaarscongres kregen
deelnemers een boottocht over de Vinkeveense Plassen aangeboden.
Hierbij werden zij geïnformeerd over de diverse uitdagingen van het
plassengebied. Gemeente De Ronde Venen werkt op dit moment aan een
nieuw bestemmingsplan. Dat is een ingewikkeld proces omdat er een balans
moet worden gevonden tussen onder andere natuur, economie en recreatie. Bij
de totstandkoming ervan worden daarom zoveel mogelijk partijen betrokken.
Lees hier meer.
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