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Een ander soort gemeenteraad
in een deliberatieve democratie
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Jacques Wallage:

“Partijen hebben de democratie
van de burger afgepakt.”
“Hoe vertegenwoordig je een volk dat
zichzelf wil vertegenwoordigen?”

Community rights to
■ challenge
■ bid
■ build
■ approve or veto
excessive council
tax rises

Roel in ‘t Veld:

“In de driehoek van politiek,
wetenschap en media ontwikkelen we
ons naar een kennisdemocratie”.
“De representatieve democratie
kan niet omgaan met complexiteit,
de participatieve democratie wel”.
“De politicus van morgen
is een procesarchitect”.

Raad voor het openbaar bestuur:
raad als platform lokale democratie

Van volksvertegenwoordiger
naar volksverbinder
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• “Verticale samenleving
heeft plaatst gemaakt
voor horizontale
netwerksamenleving”
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Joop Hofman (Rode Wouw) voor
Gemeenteraad van de Toekomst

“TRAJECT
GERICHT OP
VERNIEUWENDE
DEMOCRATISCHE
PRAKTIJKEN”

• “Reflectie op huidige
organisatie- en
besluitvormingsstructuren”
• “Vragen en
uitdagingen bij
vernieuwing relatie
burger, maatschappij
en bestuur”

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

VOOR
LOKALE
DEMOCRATIE
VAN BZK

“TRAJECT
GERICHT OP
VERNIEUWENDE
DEMOCRATISCHE
PRAKTIJKEN”

Jeroen van Urk

● “Transitiefase: verrijk
klassieke representatieve democratie met
nieuwe (veelal
participatieve) vormen
van democratie”
• “Vernieuwing formele
democratie;
verdere ontwikkeling
informele democratie”
• “Experimenteerwet voor
alternatieve regelingen”

VOOR
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Richard van Zwol:
”Het is een
kantelmoment voor de
traditionele democratie:
van 19e eeuwse
representatie naar 21ste
eeuwse deliberatie”

Ontwikkelprogramma
Lokale Democratie
in Beweging met D1000
VNG

Raadslid.Nu

Wethoudersvereniging

NGB

VvG

VGS
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Wittgenstein … Heidegger …
Derrida … Braidotti …
Aristoteles …
● Onze taal vangt ons in
tegenstellingen en boven/
onderschikkingen, maar hoe
vanzelfsprekend is dat?
● Van “Ik ben” naar “Wij zijn”
● Van dualistisch, oppositioneel
denken naar nomadisch denken:
nevengeschikt, ruimte zoekend
en biedend, gastvrij, omarmend
● De mens als zoôn politikon
(Ubuntu)

Kanteling
Kant
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