Volg ons nu op: Facebook en Twitter

Topletter
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de maandelijkse Topletter over
burgerparticipatie.

In deze editie:
- 'Bestuur heeft geen belang bij meedenkende burgers'
- Download gratis de trendrapportage 'Staat van bestuur' over
de status van de Nederlandse overheid
- Wat geven gemeenten uit aan ‘samenspraak en
burgerparticipatie’?
- Hoe pas je beleidsmonitoring en beleidsevaluatie toe?

Toponderzoek wenst u veel leesplezier en zoals altijd...
Top!

‘Bestuur heeft geen belang bij meedenkende burgers’

Gri er Pruim stelt in Trouw dat vooral

Zo kunnen raadsleden de ruimte pakken

nieuwe technologie/internet

die bestuurders laten liggen.

mogelijkheden biedt om het contact

‘Betrokkenheid van burgers moet je niet

tussen burgers en politiek te

weggooien’, aldus Pruim. 'En dan is het

vereenvoudigen en daarmee de kans tot

weer jammer om te moeten zien dat

betrokkenheid en kennis te ontsluiten te

niet of nauwelijks in die weg wordt

vergroten. Inwoners kunnen hun kennis

geïnvesteerd voor de inwoners en voor

inbrengen, ze kunnen worden betrokken

de raad.'

bij beslissingen.

LEES MEER...

Staat van het bestuur
Eens in de twee jaar wordt de Staat van
het Bestuur gepubliceerd. De Staat van
het bestuur is een tweejaarlijkse
trendrapportage waarin feiten en cijfers
over de bestuurlijke en nanciële
ontwikkelingen in het decentrale
bestuur centraal staan. Als gemeente
kunt u hier gratis gebruik van maken.
Overheid in Nederland heeft hier data
voor mogen aanleveren.

LEES MEER...

Wat geven gemeenten uit aan ‘samenspraak en
burgerparticipatie’?
Wat Buzzfeed kan, kunt u nu ook.

U kunt kiezen voor een lijstje met een top 10,
20 of 50. Of u maakt een lijst met alle

Met Openspending Lijstjes kunt u zelf een lijst

resultaten. U kunt ook de volgorde kiezen, de

maken met de hoogste of laagste

hoogste of laagste uitgaven. Vervolgens kiest u

begrotingsuitgaven.

van welk type overheid u een lijst wilt
samenstellen. Zo kunt u kiezen uit de uitgaven

Gewoon omdat het kan. Thuis achter de

van gemeenten, provincies, waterschappen of

computer.

gemeenschappelijke regelingen.

LEES MEER...

Hoe pas je
beleidsmonitoring en
beleidsevaluatie toe?
Beleidsmonitoring en de uiteindelijke
beleidsevaluatie zijn van cruciaal
belang voor de invoering van
succesvol beleid.
Het zijn twee separate processen
die als één geheel kunnen worden
gezien daar er een duidelijk
samenhang en overlapping is
tussen beide.

LEES MEER...

U kunt uw voorkeuren veranderen of u uitschrijven.
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