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Inleiding

De vereniging heeft als statutaire naam ‘De Weesper Vereniging voor Meervoudige democratie’ met als doel:
‘het ontwikkelen en bevorderen van Meervoudige Democratie voor Weesp en de Weespers en het verrichten
van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het inventariseren en modereren van wensen en meningen van inwoners van Weesp;
- het door samenspraak komen tot gemeenschappelijke standpunten;
- het beschikbaar stellen van deze standpunten aan het openbaar bestuur;
- het opleiden van leden tot moderator;
- het opzetten en onderhouden van een interne overlegstructuur;
- het toepassen en ondersteunen van een extern digitaal communicatieplatform;
- het beschikbaar stellen van dit communicatieplatform aan het openbaar bestuur.
Onder Meervoudige Democratie wordt onder meer verstaan: het aanvullen van de representatieve democratie
met maatschappelijke democratie door het leveren van gestructureerde informatie aan het openbaar bestuur,
gevormd door meningen en wensen van inwoners, waarbij de democratische waarden van representativiteit,
legitimiteit en transparantie worden gerespecteerd alsmede het uitwisselen van informatie met het openbaar
bestuur.
De vereniging beoogt een voorbeeldfunctie te vervullen voor andere gemeenschappen. Daartoe richt de
vereniging zich op het beschikbaar stellen van kennis en ervaring aan derde organisaties met een vergelijkbare
doelstelling. Deze kennis en ervaring van de vereniging en die van derde organisaties wordt samengebracht in
het platform Medemo. Hierdoor kan een plaatselijke ontwikkeling een bredere toepassing krijgen.
De focus van de vereniging is daarmee tweeledig. Enerzijds het dienen van de belangen van Weesp en haar
inwoners, anderzijds het ontwikkelen en in de praktijk toetsen van Meervoudige Democratie.
Woord van de voorzitter
De maatschappij staat met de energietransitie voor de grootste opgave sinds mensenheugenis. Een taak voor
de lange termijn die ongelukkigerwijs samenvalt met het bedwingen van een pandemie op de korte termijn.
Voor de energietransitie zullen offers worden gevraagd. De pandemie zal een enorme wissel trekken op het
wederzijds vertrouwen tussen overheid en samenleving. Dus dat verplicht ons om actief aan het behoud en
herstel van het vertrouwen te werken. Maar een crisis biedt ook kansen. De dreiging van de
klimaatverandering kan nieuwe maatschappelijke energie losmaken. We voelen de lasten op korte termijn. En
juist dat kan ons stimuleren om meer te denken in langere termijnen. Never waste a good crisis..
Om in de lange termijn te denken moet er naast de vierjaarlijkse cyclus van verkiezingen een nieuwe vorm van
vertegenwoordiging ontwikkeld worden. Wij denken dat Meervoudige Democratie daarvoor het meest geschikt
is. En hoe je daarmee begint?.. Lokaal. Bijvoorbeeld in een kleine stad als Weesp. Niet met de illusie dat dit hét
antwoord is op de uitdagingen. Maar wel met de ambitie om als proeftuin te dienen voor de noodzakelijke
democratische innovatie. En waarom Weesp.. Omdat het gemeentebestuur had besloten tot een fusie met een
buurgemeente, gegeven de immense opdracht die de gemeente voor zich zag. Maar ook na de fusie is het niet
meer aan de overheid óf de samenleving om de klus te klaren; het kan alleen samen, de overheid mét de
samenleving. Maar de lokale gemeenschap moet zich dan wel op een vertrouwenwekkende manier
organiseren. Daar willen we vorm aan geven.
In de voorbereiding van de fusie is een breed maatschappelijk onderzoek verricht. De uitslag was dat Weesp
beschikte over een ‘bijzondere gewoonheid’. In bijna alle aspecten kwamen de scores overeen met het
landelijk gemiddelde. Deze representativiteit in combinatie met het besef ‘zoals het nu gaat, gaat het niet
meer’ en de bestuurlijke ruimte die de overgang bood, vormt de grond van een unieke proeftuin.
Die gaan we inzaaien!
Rogier de la Rive Box
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Termijn van het beleidsplan

Als een van de ‘kernwaarden’ van Weesp wordt ‘nabijheid van bestuur’ genoemd. Onze vereniging
wil daar een bijdrage aan leveren. Wij streven er naar dat in deze beleidsperiode het beginsel van
Meervoudige Democratie daarbij gestalte krijgt.
Dit beleidsplan bestrijkt een periode van drie jaar; van 2022 t/m 2024. Deze periode komt overeen
met de ‘proeftijd’ die de gemeente Amsterdam de kern Weesp/Driemond gegund heeft voor een
proef met een bestuurscommissie. Dit is een democratisch gekozen vertegenwoordiging van de kern
binnen het bestuurlijk stelsel van Amsterdam. Wanneer die slaagt, levert dat waardevolle informatie
op voor innovatie van het bestuurlijk stelsel van de hoofdstad. De vereniging beoogt in die periode
de positieve waarde van samenwerking van inwoners met het openbaar bestuur op basis van
Meervoudige Democratie aan te kunnen tonen als bijdrage aan het welslagen van het bestuurlijke
experiment.

1.

Missie/visie

1.2

Doelstelling

1.3

Strategie

Onze samenleving staat voor de belangrijkste transformatie sinds mensenheugenis. De
energietransitie zal het uiterste vergen van de samenwerking tussen burgers en het
openbaar bestuur. Het vereist een aanzienlijke verbetering van het onderling vertrouwen.
Niet alleen tussen burger en openbaar bestuur, maar ook tussen burgers onderling. Dit
vertrouwen kan alleen worden bereikt wanneer er een platform is om naar elkaar te
luisteren. Een platform dat de verbinding legt tussen bewoners onderling en tussen de
burger en overheid. Een organisatie die de belangen van de ‘leefwereld’ vertegenwoordigt in
een voor de ‘systeemwereld’ vertrouwenwekkend samenwerkingsverband. Onze missie is om
dit vorm te geven.

Wij willen de missie realiseren door het vormgeven van een niet-ideologische organisatie die
het algemeen belang van Weesp nastreeft. Het is een ‘belangenvrije belangenorganisatie’. De
leden bestaan uit inwoners van Weesp en Driemond en belanghebbenden bij Weesp of
Driemond. Daarnaast is het doel om daarmee kennis en ervaring op te doen over de praktijk
van Meervoudige democratie. Een aanvullend doel is om een digitaal archief op te bouwen
teneinde te kunnen leren van de resultaten van deze gestructureerde deelnameprocessen.
Hiertoe wordt het kennisplatform Medemo onderhouden.

De vereniging beoogt deze doelen te bereiken door het actief inventariseren van wensen,
meningen en voorstellen van de leden. Deze worden in fysieke bijeenkomsten en via een te
ontwikkelen digitaal platform ingebracht. Elke inbreng dient ten minste door drie personen
gesteund te worden, als minimale drempel voor een gemeenschappelijke inbreng.
In de vereniging wordt het ‘Overlegorgaan van representanten’ (Oor) opgericht, bestaande
uit zes democratisch gekozen personen. Dit orgaan is samengesteld uit drie
vertegenwoordigingen van elk twee personen. Twee personen vertegenwoordigen de
individuele inwoners, twee de ondernemers en twee de lokale maatschappelijke organisaties.
Elk jaar worden volgens een rooster van aftreden twee zetels verkiesbaar gesteld. Hierdoor
vernieuwt het Oor zich jaarlijks dus voor een derde deel. Elk lid van de vereniging kan zich
kandidaat stellen voor een van de drie vertegenwoordigingen.
Het Oor heeft als taak om de inbreng die door leden wordt aangedragen, te bespreken en te
toetsen aan het algemeen belang. Beoogd wordt dat belangenverschillen door de drie
vertegenwoordigingen in samenspraak worden afgewogen. Het streven is dat de
belangenafweging leidt tot een consensus of althans consent, een breed gedragen collectief
standpunt. Dit resultaat wordt beschikbaar gesteld aan de bestuurscommissie.
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2.

Huidige situatie

2.1

Activiteiten van de organisatie

Dit beleidsplan start met de oprichting van de vereniging in oktober 2021. Tot dat moment
bestond er geen brede niet-politieke vertegenwoordiging van de bevolking van Weesp. De
vereniging is opgericht, vooruitlopend op de fusie van de stad Weesp met Amsterdam in
maart 2022. Getalsmatig zijn Weesp en Driemond met minder dan 22.000 inwoners vanaf
dat moment niet meer dan een buurt of wijk van de hoofdstad. Door de schaalvergroting
zullen de lokale belangen op grotere afstand komen te staan van het openbaar bestuur. Het
is daarom een maatschappelijke zorg dat de belangen van Weesp en Driemond voldoende
behartigd blijven. Dit vereist dat deze collectief worden verwoord. Driemond heeft een al
meer dan 50 jaar bestaande vertegenwoordiging in de vorm van Stichting Dorpsraad
Driemond. Onze vereniging hoopt gebruik te kunnen maken van de kennis en ervaring van
deze stichting.

Na het oprichtingsjaar 2021 is het driejarenplan te verdelen in een aanvangsjaar 2022, een
ontwikkelingsjaar 2023 en een consolidatiejaar 2024. In 2025 zal de ervaring met het in
praktijk brengen van Meervoudige Democratie worden geëvalueerd en zal een nieuw
driejarenplan worden opgesteld waarin met name wordt gestreefd naar regionale
verbindingen.
Oprichtingsjaar 2021
In de laatste maanden van dit jaar richt het bestuur de communicatieve, administratieve en
financiële structuur in, middels digitale programmatuur voor vergaderen en administreren.
De website www.deweesper.nl wordt ingericht voor het werven van leden. De website
www.medemo.nl wordt ingericht op maandelijkse weergave van de actualiteit in de vorm van
blogs. De bestaande contacten in de regio, met democratiseringsorganisaties en met het
innovatieteam van Amsterdam worden geactualiseerd.
Aanvangsjaar 2022
Dit jaar worden alle uitvoeringsaspecten ontwikkeld. Uit de leden wordt het eerste
Overlegorgaan van representanten opgericht. Hiervoor wordt in eerste instantie een beroep
gedaan op ‘buurtambassadeurs’. Als basis voor een open en hoogwaardige
belangenafweging worden de individuele vertegenwoordigers opgeleid tot moderator.
In samenspraak met derden wordt gewerkt aan een voorlopige versie van het digitale
communicatieplatform. Er zullen fondsen worden geworven voor met name de ontwikkeling
hiervan. Op basis van de ervaring met de voorlopige versie van het digitale
communicatieplatform wordt met derden de specificatie voor een definitieve versie
opgesteld.
De prioritering van overige activiteiten wordt in gespreksbijeenkomsten met leden bepaald.
Er worden adviesgroepen samengesteld van deskundigen op het gebied van gespreksleiding,
bestuurlijke en juridische kennis.
De eerste maanden zijn gericht op het organiseren van een manifestatie rond het thema
‘Vormgeven aan Democratie’. Hierin worden de aspecten van Meervoudige Democratie vanuit
verschillende aspecten bekeken. In nauwe samenwerking met de gemeente wordt een boekje
uitgegeven. Het vormt een combinatie van inhoudelijke bijdragen over democratisering en
een ‘kieswijzer’ waarin de kandidaten voor de bestuurscommissie zich voorstellen.
Ontwikkelingsjaar 2023
Naast de reguliere taken zoals het onderhouden van verbindingen met inwoners onderling,
met het openbaar bestuur en met de regio, wordt dit jaar gewerkt aan de democratische
structuur van de organisatie. In dit jaar wordt in de algemene ledenvergadering de eerste
verkiezing van leden van het Overlegorgaan van representanten gehouden. Beoogd wordt om
de voorlopige versie van het digitale communicatieplatform te vervangen voor een definitieve

5

versie. In dit jaar wordt een structurele uitwisseling tussen de bestuurscommissie en de
vereniging beoogd. Er wordt een op dit aspect gerichte versie van het symposium
‘Vormgeven aan Democratie’ georganiseerd.
Consolidatiejaar 2024
Naast de op Weesp gerichte reguliere taken worden in dit jaar de systemische resultaten
geëvalueerd. Er wordt een op deze brede evaluatie gerichte versie van het symposium
‘Vormgeven aan Democratie’ georganiseerd.

2.2

Voorbeeld van activiteiten

3.

Toekomst

De praktijk van de vereniging bestaat uit het organiseren van gesprekken tussen inwoners
onderling, van inwoners met het Overlegorgaan van representanten, van dat overlegorgaan
met het bestuur van de vereniging en met het openbaar bestuur. En dat alles binnen de
condities die de pandemie oplegt.
De verwachting is dat de pandemie voorlopig beperkingen op zal leggen aan groepsgewijs
overleg. Daardoor zullen door de overheid georganiseerde ‘inspraakavonden’ minder gaan
plaatsvinden. Dat achten wij echter nauwelijks een gemis vanwege het onbevredigende
karakter van die participatievorm. De vereniging beoogt een alternatieve vorm voor deze
traditionele top-down ‘participatie’ of ‘inspraak’ te ontwikkelen. Wij stellen daar twee
varianten tegenover. De fysieke samenspraak en de online vormen van deelname. De fysieke
vorm is gebaseerd op kleine groepjes van drie personen met een gespreksleider. Die is
daarmee goed afgestemd op de beperking van besmetting. Daarnaast wordt een digitaal
platform opgezet dat door zijn aard geheel ‘coronaproof’ is.
.

In de bestuurlijke rapportage van het adviesrapport ‘Evaluatie bestuurlijk Stelsel Amsterdam’
van Necker Naem/Universiteit van Tilburg uit 2020 worden vijf scenario’s besproken voor
verbetering van het bestuurlijk stelsel. (pag.19) Het vijfde, het Meervoudige
Democratiescenario scoort bijna op alle punten goed of zeer goed en komt dus theoretisch
als beste uit de vergelijking. Dit scenario is echter in 2021 niet door de Amsterdamse
gemeenteraad gekozen. Logisch, er was nog geen uitvoeringsvorm of praktijkresultaat
voorhanden. Daar ligt dus een taak voor ons. Op pagina 23 worden de kansen beschreven:

‘Het meervoudige democratiescenario: representatie aanvullen met participatieve democratie op
stadsdeelniveau
In het laatste scenario blijft het representatieve deel van het bestuurlijk stelsel grofweg zoals het is,
met dezelfde bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Stadsdeelcommissies blijven gekozen
organen met adviesrecht. Dagelijks bestuurders worden nog steeds benoemd vanuit het college. Het
stelsel wordt echter verder stevig aangevuld met elementen van participatieve democratie om de
inbreng en betrokkenheid van inwoners (mee weten en meedenken) te organiseren, vandaar de naam
meervoudige democratie. De participatieve elementen zijn uitdrukkelijk ingebed in de stadsdelen in
plaats van georganiseerd en geïnitieerd door de stad. Stadsdelen krijgen daar ook middelen en
menskracht voor. Door betrokkenheid en invloed op het decentrale niveau te versterken en publieker
zichtbaar te maken, zullen adviezen en inspraakreacties ook zwaarder gaan wegen, is de verwachting
in dit model’.
..’Het model scoort goed op de uitgangspunten en verbeterpunten die gaan over het centraal stellen
van de maatschappelijke opgave en het beter aansluiten op hoe die opgave er in de stadsdelen
eruitziet. De stevige inzet op diverse vormen van participatie maakt dat dit scenario er positief
uitspringt op de het verbeterpunt van meer ruimte voor participatieve democratie.
Op de waarden van goed bestuur – responsiviteit en veerkracht in het bijzonder – scoort dit model
goed’..
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..’Bovendien kan door te variëren in de inzet aan digitale en analoge participatieve middelen een
modus gevonden worden om inwoners, ongeacht hun participatievoorkeuren, aan te kunnen
spreken’.
Het is de ambitie van onze vereniging om de uitvoeringsvorm en concrete praktijkresultaten
van Meervoudige Democratie zichtbaar te maken. Daarmee zouden we als kleine kern binnen
de stad een voorbeeldfunctie kunnen vervullen op het gebied van de toepassing van
Meervoudige democratie binnen het bestuurlijk stelsel van de hoofdstad.

3.1

Voorbeeld

4.

Organisatie

Ons model is gebaseerd op een aantal aannames. Bijvoorbeeld dat samenspraak tussen
individuele inwoners en lokale ondernemers in beider belang zal zijn. Door dit in de praktijk
te toetsen kan die aanname worden bevestigd of aangepast.
Een tweede aanname is dat wat er in de lokale samenleving aan de orde is, benoemd kan
worden met de volgende thema’s: Leefomgeving: huisvesting en voorzieningen, veiligheid en
toegankelijkheid, milieu en energie. Maatschappelijke instellingen: zorg en welzijn, sport en
recreatie, cultuur en educatie. Economie: detailhandel en horeca, diensten en vervoer,
industrie en ambacht. De praktijk zal leren of die indeling hanteerbaar is voor het rubriceren
van onderwerpen.
Een derde aanname is dat de betrokkenheid van inwoners gerelateerd is aan de geografische
afstand. De veronderstelling is dat men meer betrokken is bij onderwerpen die in de
nabijheid spelen. Maar dat is relatief. Dit leidt tot de aanname dat voor betrokkenheid van de
burger de onderwerpen gekoppeld moeten zijn aan postcodegebieden. Van één enkele
postcode voor zeer lokale aandachtspunten tot regionale of provinciale clusters voor
gebiedsoverstijgende zaken.
Met het in de praktijk toetsen van die aannames beschouwen wij ons als een democratisch
laboratorium.

Naam: De Weesper Vereniging voor Meervoudige Democratie
Postadres: Oudegracht 35, 1381 CG Weesp
E-mail: info@deweesper.nl
Website: www.deweesper.nl
KvK-nummer: 84352361
De vereniging is op 28 oktober 2021 opgericht. Is niet btw-plichtig en is ook geen
vennootschapsbelasting verschuldigd.
De vereniging heeft nog geen ANBI-status, maar dit zal wel worden aangevraagd.

4.1

Bestuur

5.

Financiën

Het oprichtingsbestuur bestaat uit:
Voorzitter:
dhr. Rogier de la Rive Box
Penningmeester:
dhr. Henk Ebing
Secretaris:
dhr. Christian Zierleyn
Er is een rooster van aftreden opgesteld. De bestuursleden zijn herkiesbaar.

In beginsel werkt de vereniging met vrijwilligers. Functies als lid van het algemeen bestuur of
het Overlegorgaan van representanten worden onbetaald uitgevoerd. Gemaakte onkosten
worden vergoed.
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De lopende kosten bestaan uit aan bankkosten, inschrijving KvK, abonnement op
administratieprogrammatuur, drukwerk, huur van vergaderruimte en presentatiemiddelen.
Deze worden begroot op 2400,- per jaar. Bij een ledental van 200 kunnen deze kosten door
contributies worden gedekt. Bij een lager ledental zullen we gebruik maken van donaties.
Daarnaast zullen er projecten worden ontwikkeld zoals een jaarlijks evenement en de
ontwikkeling van een digitaal platform. Voor deze projecten zullen subsidies worden
aangevraagd.
Beheer en besteding van het vermogen
Bij de start van de vereniging is sprake van een negatief vermogen, bestaande uit uitgaven
die door de bestuursleden zijn gedaan ten behoeve van oprichting en ledenwerving. Voor
deze kosten wordt een afzonderlijke bijdrage van de gemeente Weesp gevraagd.
Het werven van gelden
Bij het werven van gelden maken we onderscheid tussen reguliere kosten voor de vereniging
en projectkosten. De lopende kosten van de vereniging zullen zoveel mogelijk uit
contributies worden betaald om het onafhankelijke karakter van de vereniging te behouden.
Projectkosten zullen per project worden begroot en extern worden gefinancierd middels
subsidies.
Wanneer de aard en omvang van de werkzaamheden daar aanleiding toe geven, kan een
betaalde functie wenselijk worden. Die zal uit een gemeentelijk budget moeten worden
vergoed.
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