
 
 
 

Wer entscheidet in 
Utrechtse 

Heuvelrug? 

Frits Naafs 

Salzburg, 15. November 2019  
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Utrechtse Heuvelrug 
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Bürgermeister 
 • kein politisches Amt 

• Stadtparlament hat mich 
vorgeschlagen  

• vom König bestellt 
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Rathaus / Kulturhaus Doorn 
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Stadtparlament 
• Alle vier Jahre 

gewählt,  

• 29 Sitze 

• 2018 – 2022 
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Beigeordneten 2018 
 • Stadtparlament 

bestellt 
Beigeordneten 

• Auch Vier Jahre 

• Stadtrat: 
Bürgemeister & 
Beigeordneten 
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Utrechtse Heuvelrug 
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Utrechtse Heuvelrug 

• 50.000 Einwohner  

 

• Stadtparlament als Volksvertretung, 29 gewählte 
Einwohner (16 St / W) 

 

• 4 Beigeordeneten 

 

• Beamtenapparat 300 Menschen 
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Huis Doorn 
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Brückenbauern 

“außergewöhnliche Sitzung des Stadtparlaments 
nach dem Prinzip der Soziokratie“ 
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Brückenbauern 

Wiederbelebung „De Binder“ im Dorf Leersum 
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Kommunalwahlen 2014 

•  Initiative Brückenbauern 

 

• Stadtparlaments-Programm 

 

• Konsent 
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Beigeordneten 2014 

 



Organisation Stadtparlament 
• Bildformung,  

• Meinungsbildung  

• Beschlussfassung. 

 

 

• Beeldvorming 

• Oordeelvorming 

• Besluitvorming 

(B.O.B.) 
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B.O.B. 
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Zusammenarbeit 

 Stadtrat,  

 Stadtparlament,  

 Organisation und  

 Einwohnern  

 

 

Beitrag jeder Einzelne zu den guten Beschlüssen 
der Gemeinde  

 

 

15 november 2019 Salzburg 28 



Hoe wij samen werken aan de Utrechtse Heuvelrug 

Communicatie 

 wij blijven met elkaar in gesprek over inhoud, 

samenwerking en rolverdeling 

 als bestuurders en politici profileren we ons door 

onze opinie te laten zien 

 we nemen collectief afstand van ongepaste 

bejegening 

Proces 

 we stellen samen onze prioriteiten. Een (jaar) 

planning is hiervoor de basis 

 bij belangrijke dossiers hebben we vooraf 

contact met elkaar hoe de rolverdeling is en hoe 

het proces gaat verlopen 

 we gebruiken informeel overleg om afspraken te 

maken over ons proces en hoe we hierin met 

elkaar samenwerken 

Algemene uitgangspunten 

 we zijn trots op onze gemeente en zetten de 

ingeslagen weg van goede samenwerking 

voort 

 we zijn en blijven professioneel nieuwsgierig 

naar elkaar 

 om een betrouwbare partner naar buiten te 

zijn, moeten we intern in contact staan met 

elkaar 

Ambtelijke organisatie  

“is deskundig op inhoud en proces” 

•       onderbouwt en adviseert op te nemen besluiten: stimuleert 

daarmee verstandige besluitvorming 

•       heeft een netwerk in de samenleving + politieke antenne + kennis 

van wet en regelgeving  =  goede bestuurlijk adviseur 

•       voert daadwerkelijk uit samen met inwoners en partners  

•       handelt vragen af van inwoners en partners (hoe ziet het proces 

eruit? wat mag wel en niet?) 

•       communiceert helder en feitelijk over politieke en wettelijke 

kaders met de samenleving 

 
 

College  

“is dagelijks verantwoordelijk” 
 

• stuurt de uitvoering van het raadsprogramma bestuurlijk aan zodat doelen worden 

gerealiseerd 

• vertaalt politieke wensen van gemeenteraad naar heldere ambities en kaders voor 

ambtelijke organisatie 

• neemt de regie in besluitvormingsprocessen, geeft iedereen (samenleving, politiek, 

ambtelijke organisatie) een goede heldere plek in het proces 

• heeft een goede informatiepositie op het snijvlak samenleving/politiek/ambtelijk en deelt 

deze actief met anderen zodat die het werk goed kunnen doen 

• is aanspreekbaar voor inwoners en partners 

  `             Raad  

         “is gekozen” 

 

• brengt de samenleving in het gemeentehuis 

• vertegenwoordigt en legt verantwoording af over gemaakte keuzes aan de samenleving 

• verrijkt gemeentelijk beleid met inzichten vanuit verschillende perspectieven uit de samenleving 

• zorgt voor scherpte, door kritische vragen te stellen op de hooflijnen van beleid 

• zorgt voor politieke kaders voor het college 

• is aanspreekbaar voor inwoners en partners  

Inwoners en partners 

“zijn ervaringsdeskundigen” 
 

• brengen eigen ervaringen, kennis en uitvoeringskracht in het beleidsproces en de 

uitvoering in. Maken van 1+1 =3  

• beïnvloeden college en raad om zo besluitvorming te verrijken  

• brengen eigen en deelbelangen onder de aandacht zodat deze gewogen kunnen 

worden 

• nemen initiatieven  



Erfahrungen 

 Politische Unterstützung 

 kein Diktat  

 Wahlen: Unterschied 

 Übermittlung 
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Erfahrungen 

 Nicht alle wollen mitmachen 

 keinen Bedarf an Einmischung  

 Vorschriften und Anforderungen  
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Erfahrungen 

 Nicht alle machen mit 

 

 

 

 

 Nicht alle können mitmachen 
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Kommunalwahlen 2018 

• 7 Fraktionen: 

Konsent zum Stadtparlaments-Programm  
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So wie wir es machen,  
passt es zu uns 
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• Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 

 

• Hartelijk bedankt voor uw aandacht 
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