OPEN BRIEF AAN DE INFORMATEUR
De heer H.D. Tjeenk Willink, informateur
Geachte heer Tjeenk Willink,
De Buurt Bestuurt doet een dringend Appel op u als informateur, om het
Burgerperspectief serieus te nemen.
Vanuit het Burgerperspectief opereert De Buurt Bestuurt belangeloos en
zonder voorkeur voor samenwerking met een bepaalde partij in het
stadsdeel Laak in Den Haag.
Vanuit het Burgerperspectief koerst De Buurt Bestuurt zowel op
verbetering van de leefomgeving van de burgers-bewoners, qua
gezondheid, huisvesting en inkomen, als op de burgers-bewoners hun
weg te laten vinden in de Democratie. De Buurt Bestuurt vormt met de
tweeledige aanpak een uitdaging voor de overheersende bestuurscultuur.
Juist nu is het zaak dat u, als informateur, de katalysator bent, waardoor
vernieuwing een gerede kans krijgt.
Voorstellen voor vernieuwing (voor toelichting, zie Bijlage)
1. vanuit het Burgerperspectief wordt met onmiddellijke ingang
samen met (alle) burgers-bewoners het actieonderzoek naar een
andere bestuurscultuur ondernomen. Dit onderzoek in de vrije
publieke ruimte moet uitmonden in direct uitvoerbare
aanbevelingen.
2. vanuit het Burgerperspectief wordt primair samen met de
kwetsbare burgers-bewoners van de zwakke wijken een nieuw
perspectief gecreëerd in de vorm van een leefomgeving, die qua
gezondheid voldoet aan de norm Volksgezondheid, met een
kwalitatief betere behuizing en met een naar draagkracht
belastbaar budget. Deze drie elementen, in onderlinge samenhang
gelezen, zijn de kwintessens van kwaliteit van leven van de burgersbewoners. Dat burgers-bewoners aanspraak maken op hun aandeel
in de Volksgezondheid is een mate van beschaving.
3. vanuit het Burgerperspectief wordt over de formatie (voortaan)
primair verantwoording afgelegd aan de burgers-bewoners, die in
hun hoedanigheid van kiezer gebruik hebben gemaakt van hun
democratisch stemrecht. In het bijzonder geldt dit voor met
voorkeurstemmen gekozen Kamerleden.
De burgers-bewoners worden überhaupt intensief bij de formatie
betrokken.
De democratische Rechtsstaat verlangt niets minder dan dat.
Democratie is bij uitstek het speelveld van de burgers-bewoners.
Opdracht informateur
Deze opdracht berust op Kamerstuk 35.788 nr 20. Dit is ‘openbaar’, wat
de transparantie voor de kiezer dient.

Strikt genomen is er alleen sprake van deze opdracht, om, kort
samengevat, te onderzoeken, hoe met voldoende herstel van vertrouwen
tot de formatie kan worden gekomen.
Wellicht berust de andere opdracht, t.w. hoe er een andere
bestuurscultuur gecreëerd kan worden, op het ‘in vertrouwen’ met u
gedeelde, door de Kamer breed gedragen gevoelen van urgentie. Dat
deze aanname de transparantie van ‘opdracht’ mist, dient evenwel de
kiezer niet.
Deze formatie zit niet meer geïsoleerd onder de Haagsche Kaasstolp,
maar ligt onder het vergrootglas van het Burgerperspectief.
Naar eigen zeggen vat u de eerste opdracht op ‘naar de inhoud’.
U verbindt beide opdrachten met elkaar, met dezelfde deadline tot
gevolg. In uw optiek zou een niet dichtgetimmerd regeerakkoord het
debat kunnen bevorderen.
Alleen al ‘naar de inhoud’ refereert i.c. aan de samenleving.
Ook speelt deze exercitie niet alleen op het vlak van het dualisme.
De urgentie tot een andere bestuurscultuur wordt van origine aangejaagd
door de structurele, maatschappelijk cruciale misslagen van het
(openbaar) bestuur.
Vanuit het Burgerperspectief komt daarom aan de burgers-bewoners ook
een prominente plaats toe in het politiek debat.
Alvast dank voor uw welwillende medewerking.
Met vriendelijke groet.
Kees Berenbak en Tom Nathans
De Buurt Bestuurt

Bijlage:
https://debuurtbestuurtlaak.nl/wp-content/uploads/2021/04/informateurbijlage.pdf

