Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Coproductie met
inwoners en Centrumplan Ouderkerk
M5
De Raad van de gemeente Ouder - Amstel in vergadering bijeen op donderdag 25 maart 2021:
Constaterende dat:
 Participatie van inwoners, mede in de vorm van coproductie, tussen gemeente en inwoners
ook in onze gemeente steeds belangrijker wordt,
 Hiermee in de gemeente Ouder-Amstel recent een belangrijke ervaring is opgedaan in de
eerste fase van het project ‘Centrumplan Ouderkerk’, onder de naam ‘Spijkers met Koppen’
 Door een kerngroep van inwoners van Ouderkerk op het einde van de fase ‘Spijkers met
Koppen’ een diepgaande enquête over de kwaliteit van dit coproductie proces heeft
georganiseerd, met onder andere College, Raad en stakeholders in dit project
 De conclusies van deze enquête een reeks aanbevelingen bevatten om tot een effectiever
coproductieproces te komen, zowel bij de start, het proces zelf als de wijze tot
besluitvorming
 Op het gebied van participatie reeds door de Gemeente documenten zijn opgesteld, die
mogelijk een overlap of hiaat hebben met de aanbevelingen zoals geformuleerd in de
enquête over het rapport ‘Spijkers met Koppen’
 Het ‘Spijkers met Koppen’ proces een zeer grote tijdsinvestering van betrokken inwoners
heeft gevergd en de adviezen in de enquête kunnen leiden tot een effectiever proces;
Overwegende dat:
 Het College een participatienota voorbereidt en deze over enige maanden aan de Raad ter
bespreking wenst voor te leggen
 De volgende fase in het Centrumplan Ouderkerk, waarbij opnieuw coproductie tussen
gemeente en inwoners eerder zal aanvangen, en inwoners nog steeds betrokken willen zijn
bij de vorm van dit coproductie proces
 Effectieve coproductie in (grote) gemeentelijke projecten met inwoners in belangrijke mate
kan bijdragen tot draagvlak en het verkleinen van een vertrouwenskloof tussen inwoners en
gemeentebestuur
 De raadswerkgroep ‘Bestuurlijke vernieuwing graag meedenkt over bestuurlijke
ontwikkelingen
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
 De aanbevelingen uit de enquête over het ‘Spijkers met Koppen’ proces en de beschikbare
gemeentelijke documenten over bewonersparticipatie te verwerken in een voorstel voor
bewonersparticipatie in de vorm van coproductie voor de volgende fase(n) na de vaststelling
van het eerste schetsplan van het Centrumplan Ouderkerk;
 Om de handvatten uit de enquête mee te nemen in de nog te schrijven nota participatie
 Bij de opstelling van de nog te schrijven nota participatie af te stemmen met de
raadswerkgroep ‘Bestuurlijke vernieuwing’.

En gaat over tot de orde van de dag.
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