PARTNEROVEREENKOMST
G1000.nu en de Gemeente Heusden organiseren gezamenlijk een G1000Vliedberg met als
centrale vraag ‘Hoe maken wij met elkaar Vliedberg duurzaam?’. Doel van deze G1000 is om
met de gemeenschap van de wijk De Vliedberg een gedeelde visie en plannen te ontwikkelen
voor dit vraagstuk
Binnen de samenwerking treden G1000.nu en de Gemeente op als gelijkwaardige partners, elk
met een eigen rol in de samenwerking:
•
•

G1000.nu vertegenwoordigt het burgerperspectief, voert de regie over het G1000traject en begeleidt de productie ervan door de gemeente
De Gemeente vertegenwoordigt het overheidsperspectief en produceert en/of faciliteert
het G1000-traject op aangeven van G1000.nu

De samenwerking wordt aangegaan onder de navolgende voorwaarden:
1. De Gemeente conformeert zich aan de principes van G1000.nu en spreekt af deze voor
al haar activiteiten in het kader van dit traject als uitgangspunt te zullen nemen:
o
o
o
o
o

o
o

De deelnemers leiden zichzelf, er is dus geen vooraf bepaalde agenda of
uitkomst
De G1000Heusden is een initiatief van burgers, werkgevers en overheid
gezamenlijk. Allen nemen op basis van gelijkwaardigheid deel.
Dialoog staat centraal
Het hele systeem is in de zaal aanwezig: burgers, werkgevers/ondernemers en
overheid
Deelnemers worden zoveel mogelijk geworven mbv loting. Daarbij spant de
gemeente zich in om maximale deelname van een zo groot mogelijke diversiteit
van burgers van Heusden mogelijk te maken
Het handelen van beide partners is transparant
Het is voor alle deelnemers veilig om deel te nemen

2. Burgerdeelnemers aan het G1000-traject worden door de Gemeente gevrijwaard van
financiële aanspraken van derden
3. De Gemeenteraad verplicht zich om binnen redelijke termijn na vaststelling van het
Burgerakkoord in de Burgerraad dit in haar vergadering te behandelen, de voorstellen
daarin vervat van commentaar te voorzien en te besluiten over de uitvoering ervan
4. De communicatie met de deelnemers zal door G1000.nu verzorgd worden. De
gemeente en G1000.nu zullen in de communicatie in het kader van dit G1000-traject
gezamenlijk optreden. De communicatie zal door beide partijen zorgvuldig met elkaar
worden afgestemd.
5. G1000.nu en Gemeente Heusden spreken af samen op te trekken in het uitdragen van
de ervaringen met de werkwijze van de G1000Heusden in Nederland.
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