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Aan de gemeenteraad van de Hof van Twente Hoe krijgen we weer vertrouwen in de politiek? Het 

gaat de laatste tijd veel over het dalend vertrouwen van burgers in de politiek. De kranten staan vol 

over de oorzaken en wat je er aan kunt doen. Veel van die analyses gaan over de landelijke politiek. 

Maar laten we eens dicht bij huis blijven: Het college van de Hof van Twente heeft een Cultuurnota 

geproduceerd op aandringen van de gemeenteraad. Een goed idee, had al veel eerder gemoeten. 

Harry Scholten heeft als verantwoordelijk wethouder een aantal sessies georganiseerd waarin de 

cultuursector inbreng kon geven. Hier is ruimschoots gebruik van gemaakt. De nota is in eigen beheer 

opgesteld, zonder dure externe specialisten maar wel door mensen met kennis van zaken van onze 

gemeente. Prima. De definitieve nota was niet spectaculair maar sloot aan bij de gepeilde ambities 

van de cultuursector. Niet alle inbreng is overgenomen maar dat is inherent aan een 

participatieproces. De behandeling van de cultuurnota in de gemeenteraad enige tijd geleden viel 

tegen. Op de inbreng van een enkele partij na was het commentaar inhoudelijk matig. De meeste 

reacties waren negatief (“het huiswerk moet over”). Wat mij het meest heeft verwonderd in dit 

proces is dat de partijen in de raad niet de moeite hebben genomen om de cultuursector te 

benaderen voor reacties en die mee te nemen in hun standpuntbepaling. Een schril contrast met de 

werkwijze van het college. Ik begrijp best dat de verschillende fracties niet de tijd of de mogelijkheid 

hebben gehad om iedereen te benaderen maar uitstel van de raadsbehandeling was ook een optie. 

En een gezamenlijk sessie van de raad en de cultuursector had ook gekund. Als je als fractie of raad 

een standpunt bepaalt zonder te vragen wat betrokkenen ervan vinden draag je niet bij aan 

vertrouwen in de politiek. Als het huiswerk toch over moet ligt hier een herkansing. 


