
      

        

 

Motie: G1000 

 

De gemeenteraad van Oss, in vergadering bijeen op 12 februari 2015. 

 Constaterende dat: 

 de gemeente Oss een goede traditie kent vorm te geven aan inwonerparticipatie; 

 diverse inwoners uit de gemeente Oss in het algemeen positief zijn over de aanpak die het voorgaande 

Colleges hebben gekozen; 

 gezien de lage opkomst bij verkiezingen in het algemeen,  de afstand tussen de inwoner en de politiek 

steeds groter wordt;   

 de huidige coalitiepartners, gezien de ambitie voortkomend uit het onlangs gesloten coalitieakkoord, 

een grote stap verder willen gaan in de ontwikkeling van inwonerparticipatie in de gemeente Oss; 

 er tot nu toe nog geen concrete plannen op gebied van inwonerparticipatie zijn ontwikkeld en de 

ambities nog niet zijn ingevuld. 

Overwegende dat: 

 het College zich met betrekking tot de Raad open heeft opgesteld en de hand heeft gereikt.  Het past 

erbij dat  de Raad deze uitgestoken hand aanneemt en graag in openheid door wil geven aan de 

inwoner;  

 door een G1000-initiatief de inwoner uit de gemeente Oss meer instrumenten in handen krijgt om 

initiatieven te nemen richting de ambtelijke organisatie en de politiek;  

 het G1000-initiatief een openbare overlegvergadering c.q. ontmoeting is tussen gewone inwoners over 

lokale thema's;  

 het G1000-initiatief een constructieve manier is om inwoners bij de gemeente te betrekken; 

 de Ossenaren nog niet goed genoeg gefaciliteerd zijn om daadwerkelijk zelf invloed, inspraak en 

beslissingsrecht te hebben om zo direct invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid in de eigen 

wijk; 

 door het G1000-initiatief de open vraag en handreiking vanuit het nieuwe college algemener getrokken 

wordt, dit door inwoners mee te laten praten over de activiteiten van de komende vier jaar; 

 de inwoner uit de gemeente Oss mag dromen, denken en doen en expertise, op eigen niveau, mag 

inzetten rondom zelfbedachte thema’s. 

 



spreekt uit: 

 dat bij de invulling van nieuwe initiatieven met betrekking tot inwonerparticipatie, het G1000-initiatief 

als basis wordt genomen.  Een en ander uitgewerkt wordt naar een voor de Osse situatie, passend 

model. 

draagt het college op: 

  het proces van het G1000-initiatief financieel te ondersteunen en ook op ander wijze,  zoals ambtelijke 

ondersteuning en beschikbaar stellen van vergaderruimte(s). 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

Namens  

de fractie van D66     de fractie van VDG 

Frans Molenkamp     A. Prinssen 

Henriëtte Renders    

 

De fractie van GroenLinks     de fractie van PvdA 

D. Warris      E. Gounou 

 

De fractie van VVD     de fractie van CDA 

T. van Kessel      J. Schneider 


