Van de straat naar de raad
Raadsleden vangen signalen op vanuit de gemeenschap; zorgen, ideeën of vragen die leven bij hun mede-inwoners.
Ze brengen de signalen naar de raad, maken ze politiek en vervullen zo een ombudsfunctie. Hoe werkt dat?

Signalen ontvangen

Video 1 - Klik
hier door voor
meer info

Communiceren met de gemeenschap, daarmee verbonden zíjn en de signalen waarnemen is niet een politieke,
bestuurlijke of juridische activiteit. Het is intermenselijk gedrag, dat voort komt uit ieders individuele invulling van
het raadslid-zijn. De mogelijkheden om de juiste signalen op te halen en/of te ontvangen, om te ze te kunnen
verbeteren en doorgeleiden zijn veelzijdig en vragen om persoonlijke vaardigheden.
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Een signaal kan ruw zijn, onvolledig, eenzijdig of gekleurd. Om van een signaal een goed aandachtpunt te maken,
gaat het raadslid op zoek naar ondersteunende informatie, ter verdieping, duiding of bevestiging.
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Urgentie bepalen
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In deze fase werkt het raadslid aan het oplossen van het vraagstuk. Als een
eenvoudige, informele interventie niet lukt, beschikt het raadslid over unieke
politieke instrumenten van verschillende zwaarte om te doen waarvoor hij/zij
gekozen is: het politiek handelen.

Mede door de
woningnood is de
discussie over de
verdeling van woonruimte hevig opgelaaid. Inwoners vinden
dat het urgentiesysteem niet werkt,
dat woningzoekenden
té lang moeten
wachten en hebben
vragen over de
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urgentieverklaringen.
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Inwoners richtten zelf
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zwerfafval op. Wat kan
de raad ermee doen?
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Het raadslid heeft nu alle informatie verzameld. Hij/zij heeft de relevante
kennis en is eigenaar en vertolker ervan. Hij/zij kan besluiten zich
persoonlijk in te zetten en er méér of minder urgentie aan toe te kennen.
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