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Vraag/interpellatie (omschrijving) : Representativiteit participatie
Toelichting
Participatie is een uitgesproken ambitie van het huidige bestuur. Maar om inwoners te betrekken, moet je ze wel eerst
bereiken. Uit alle lagen van de bevolking. Want niet elke Mechelaar wil/kan naar een inspraakavond of een online
platform komen. Nieuwste ontwikkeling in burgerparticipatie zijn flitspeilingen. Vaak gaat het om een korte
vragenlijst die bijv via Facebook & Instagram wordt verspreid onder alle lagen van de bevolking. Projecten in Utrecht
en Tilburg leren dat flitspeilingen werken. In tegenstelling tot inspraakavonden en burgerpanels, geven ze een sterk
representatief beeld van wat “de bevolking” vindt.
Overheidsbetrokkenen’ vormen gemiddeld ongeveer een kwart van de bevolking. Overheden weten die groep vaak
goed te bereiken via inspraakavonden of online platforms. De rest van de bevolking – het “redelijke midden” en de
groep “overheidsafzijdigen” – laat zich lastiger betrekken.
Met een flitspeiling – uitgezet via (social) mediakanalen die een groot bereik hebben zoals Instagram, Facebook en
lokale kranten – lukt dat vaak wel. Binnen enkele dagen reageren soms honderden tot duizend mensen, uit alle lagen
van de bevolking. Als je die corrigeert op scheefheden en zijn de uitkomsten uiteindelijk representatief. Bovendien
zijn die peilingen vaak zeer betaalbaar en bereiken ze makkelijk generaties & gemeenschappen die vandaag
onderbelicht blijven in participatietrajecten.
Vragen
1. Hebben we een beeld van de representativiteit van onze huidige participatieve modellen/trajecten?
2. Hoe streven we representativiteit na?
3. Vindt het CBS flitspeilingen een interessante tool om in te zetten?
4. Kan er eventueel (rond één van de drie belangrijke werven) een pilootproject worden uitgezet?

Datum en handtekening (of naam indien per e-mail)
24 april 2019
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*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering dinsdag is dit op donderdag), bij voorkeur
vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur), of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer (dienst notulenbeheer), Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

