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Voorstel:  “Slapend maar wakend bestuur”

Uitgangspunt

Een neutraal WCG bestuur bestaande uit 3 bestuursleden die voldoende 
afstand tot de materie, de leden en het verleden hebben om op de winkel
te passen. De taken voor dit bestuur zijn zeer eenvoudig en overzichtelijk 
en zullen weinig tijdsbeslag mogen nemen.

Belangrijkste functies: 

• doorgeefluik voor gemeente naar de leden en vice versa, 
• bewaken feitelijke en meningsvrije nieuwsvoorziening op de 

website, 
• uitroepen algemene vergadering als tenminste 10 leden daar om 

vragen, verder alleen jaarvergadering. De 10 is gebaseerd op het 
minimum aantal bezoekers van een reguliere vergadering. Alleen in 
een dergelijke vergadering worden standpunten geformuleerd en 
vervolgacties besproken.

• bestuur formuleert zelf geen standpunten en gaat niet uit eigen 
beweging met de gemeente in gesprek, bemoeit zich in principe niet
met de inhoud maar heeft een coördinerende en toezichthoudende 
rol.

• jaarlijkse subsidie aanvraag (een zeer kleine moeite, formaliteit)
• organiseren jaarvergadering met hulp van de leden

https://dirkvandriel.nl/


Uitwerking

Indien de gemeente plannen of concepten heeft waarop zij respons 
wenst, dan sturen zij deze naar het wcg-bestuur. 

• Het bestuur kan in overleg met de gemeente er voor kiezen deze 
informatie rechtstreeks op de WCG website te plaatsen en om 
commentaar vragen of als het om informele of vertrouwelijke 
informatie gaat deze per e-mail naar de leden sturen met een 
verzoek om commentaar en vertrouwelijkheid

• Het bestuur stuurt de reacties van de leden ongefilterd, eventueel 
geanonimiseerd door naar de gemeente. Zonder commentaar. De 
gemeente kan later verantwoorden wat ze met de reacties heeft 
gedaan. Dit lijkt op een standaard inspraakprocedure, maar dan ook 
in voor- en tussenstadia in de planvorming. Als het WCG haar leden 
rechtstreeks benadert zal het bereik groter zijn dan als de gemeente 
haar stukken slechts dropt op een voor weinigen vindbare en 
toegankelijke plaats.

Website

Wordt beheerd door een persoon die uitsluitend op verzoek van het 
bestuur een bericht plaatst. WCG-leden maar ook de gemeente kunnen 
vragen informatie op de website te plaatsen. Het bestuur oordeelt dan of 
de informatie feitelijk en meningsvrij is. Treedt daarbij op als moderator. 
Indien een artikel niet geplaatst wordt, wordt de inzender de reden 
daarvan meegedeeld. Geen discussie mogelijk. Bij elk artikel vindt 
bronvermelding plaats.
De website kan voor vragen doorverwijzen naar bijvoorbeeld lokale 
adviseurs en een eventueel nog op te richten discussieplatform.
Het bestuur beantwoordt zelf in principe geen vragen, houdt afstand.

Vragen van leden of derden

Indien er vragen bij het bestuur binnenkomen van leden of wie dan ook, 
dan verwijst het bestuur in principe door naar instanties of personen die 
ook op de website vermeld staan. Als dit objectief nieuws oplevert kan 
het op de website geplaats worden.


