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Geachte leden van de gemeenteraad,
In de wetenschap dat uw raad zich ook permanent buigt over de vraagstukken van de hedendaagse
democratie in onze lokale samenleving, willen wij u graag daarbij een suggestie voorleggen. Recent
spraken wij in collegeverband over trends en ontwikkelingen in de samenleving en constateerden
daarbij onder meer dat het aantal besluiten dat wij wekelijks nemen afneemt. Bijkomend effect is
dat ook het aantal voorstellen aan uw raad afneemt. Ook vanuit uw raad hebben wij meermalen
gehoord dat de omvang van de raadsagenda niet altijd als bevredigend wordt ervaren.
Uw college heeft zelf ook meer behoefte om op gezette tijden zich verder te verdiepen in
maatschappelijke ontwikkelingen, trends en/of lokale ontwikkelingen die we langzaam zien
evolueren. Dat kunnen we uiteraard als college zelf oppakken, maar onze conclusie was dat dit ook
voor alle geledingen van ons gemeentebestuur zou kunnen gelden. Evenals voor onze ambtelijke
organisatie. Zo hebben wij bijvoorbeeld op uitnodiging van de gemeentesecretaris recent een
bijeenkomst voor het personeel bijgewoond, waar een futuroloog vertelde wat er in deze tijd
eigenlijk al allemaal aan ‘toekomst’ bestaat en waar we bij ons werk daadwerkelijk al rekening mee
zouden moeten houden.
Al pratende kwamen we tot een idee om samen met de leden van uw raad, ons college en de
medewerkers van de gemeente Beuningen, periodiek ons te laten inspireren door externe sprekers.
En als je dat dan zou doen voor ons zelf, waarom dan ook niet onze inwoners daarbij uit te nodigen.
Concreet kwam de gedachte op van Molenhuisbijeenkomsten, waar precies plaats is voor 100
deelnemers. Raadsleden, bestuurders, ambtelijke adviseurs én inwoners kunnen dan kennis nemen
van wat experts of ervaringsdeskundigen over een thema te vertellen hebben. En in de nazit kan er
dan ook verder over gesproken worden voor wie dat wenst.
Bij de uitnodiging van inwoners kun je dat dan doen op eigen inschrijving, op gerichte uitnodiging
of zelfs op random uitnodigingen. Op deze wijze gaan informatie vergaren, gesprekken voeren en
aftasten wat er zoal leeft in onze lokale samenleving hand in hand.
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Uiteraard geven alle partijen binnen uw raad zelf invulling aan hun rol als volksvertegenwoordiger
en houden op eigen wijze contact met de samenleving in het algemeen en hun achterban in het
bijzonder. Maar misschien kan deze collectieve actie ons allemaal nog meer inspiratie bieden.
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