
	
 
Ideologische uitgangspunten 
 
 
Basis ideologie 
 

1. Goois Democratisch Platform (GDP) is opgericht om tegemoet te komen aan de 
groeiende behoefte onder inwoners (en ondernemers) om meer en beter 
betrokken te worden bij de lokale politiek. GDP stelt zich ten doel om de kloof 
tussen politiek en wat er leeft tussen inwoners te verkleinen en daardoor tot 
betere besluitvorming te komen.  

2. In haar werkwijze gaat GDP zoveel mogelijk terug naar de basis van democratie, 
waarin de voltallige bevolking soeverein is en autoriteit gebaseerd is op de 
(minstens theoretische) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd 
op het menselijke gelijkheidsideaal: Niemand heeft méér recht dan een ander om 
bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen. 

3. GDP steunt het liberaal gedachtegoed. Uitgangspunt is dat alle mensen gelijk zijn 
en dat de mens vrij en zelf verantwoordelijk is, in de eerste plaats voor het eigen 
handelen en welbevinden, maar uiteindelijk ook voor dat van anderen en voor de 
toekomst van anderen, als die teveel  in het gedrang komt. De eigen vrijheid mag 
niet ten koste gaan van de vrijheid van anderen en er bestaat een plicht bij 
eenieder om sociale rechtvaardigheid na te streven.  

4. GDP is van mening dat de overheid – in ons geval de gemeente – inwoners in 
voldoende mate in de gelegenheid moet stellen om hun eigen vrijheid en 
welbevinden te verzekeren en bevorderen. Dat betekent ook dat de gemeente de 
ontwikkelings- en ontplooiingskansen van inwoners helpt te vergroten. Daarbij is 
iedereen gelijkwaardig.  De werkwijze van GDP sluit aan bij dit uitgangspunt, door 
inwoners zelf in staat te stellen hun eigen toekomst en die van anderen te helpen 
bepalen.  

5. Bij het nastreven van haar doel baseert GDP zich nadrukkelijk op het bepaalde in 
artikel 1 van de Grondwet: gelijke behandeling van personen in gelijke gevallen en 
de verwerping van discriminatie op welke grond dan ook. Daarnaast ondersteunt 
GDP de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals die op 10 
december 1948 werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties.  

6. GDP stelt zich neutraal en tolerant op voor wat betreft godsdienst en 
levensbeschouwing. 

 
 
Werkwijze 
 

1. GDP stelt zich in alles dat zij doet ten doel om op te komen voor de belangen en 
het welzijn van alle inwoners, bedrijven en andere organisaties in de gemeente.  

2. GDP probeert dit doel te bereiken door iedere inwoner, ieder bedrijf en iedere 
organisatie die is gebonden aan of betrokken bij de gemeente in staat te stellen op 
relevante onderwerpen rechtstreeks een eigen mening te uiten en daarmee (via de 
gekozen raadsleden van GDP) actief te participeren in de besluitvorming rondom 
alle zaken die onze gemeente aangaan.  

3. GDP maakt daarbij gebruik van van e-democracy: meningen t.a.v. voorliggende 
dossiers en initiatieven kunnen rechtstreeks gegeven worden op het door de GDP 
daarvoor ingerichte digitale platform (www.gooisdemocratischplatform.nl). 
Iedereen van 14 jaar of ouder kan daarvoor op het platform terecht, ongeacht 
partijlidmaatschap, stemgedrag of andere (politieke) voorkeuren.  



	
4. GDP streeft daarbij naar maximale transparantie en gebruikt de inbreng op het 

platform expliciet en uitdrukkelijk om haar standpunt en haar stemgedrag te 
bepalen bij voorliggende besluiten in de gemeenteraad. Een meerderheid van 
stemmen is daarbij richtinggevend, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn 
daarvan af te wijken. Een afwijking kan gelegen zijn in de representativiteit van de 
inbreng of de naar de mening van het GDP onvoldoende zorgvuldige afweging van 
alle standpunten en belangen. Een afwijking wordt door GDP onderbouwd 
publiekelijk gemaakt via het platform. Daarnaast dient de uitkomst binnen het 
bereik te vallen van de ideologische uitgangspunten van GDP.  

5. Initiatieven die zijn ingebracht op het platform en binnen de kaders van onze 
ideologische uitgangspunten vallen, kunnen bij voldoende ondersteuning als 
initiatief-raadsvoorstel of motie door GDP worden ingebracht in de gemeenteraad. 
Behalve ondersteuning, speelt daarbij ook de prioriteit die door platform 
gebruikers aan het initiatief wordt gegeven en het maatschappelijk belang een rol. 
Afhankelijk van urgentie en ondersteuning, streeft GDP naar behandeling tussen 2 
en 6 weken.  

6. Bij onderwerpen die zich niet lenen voor raadpleging via het platform, of waarop te 
weinig input is geleverd, gelden als leidraad onze ideologische uitgangspunten. 
Ook daarbij streeft GDP maximale transparantie na: bij een afwijkende werkwijze 
wordt publiekelijk - via het platform - gemotiveerd waarom daarvoor gekozen is.  

7. De gekozen vertegenwoordigers die namens GDP in de gemeenteraad zitten, 
krijgen de ruimte om binnen aanvaardbare grenzen tot compromissen te komen 
met andere partijen in hun streven naar een raadsmeerderheid voor de 
voorliggende voorstellen.  


