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Onderwerp: conceptnotitie Burgers Betrokken 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  De notitie Burgers Betrokken vaststellen en daarbij expliciet het volgende vast te 

stellen: 
 
- Participatiebeleid, waarbij geldt dat bij beleids- en planontwikkeling vooraf het 
participatiemodel en beleidsresultaat door raad of college vastgesteld is; 
 
-De kaders voor wijkgericht werken: 

 Participatie wijkgericht werken is maatwerk; 
 Het doel van wijkgericht werken is bewoners betrekken bij hun 

omgeving en meer medezeggenschap geven over de leefbaarheid in 
hun eigen dorp, wijk en straat; 
 Invoeren van een wijkovereenkomst; 
 Als budget per wijk € 2.850,-- beschikbaar te stellen en dit te dekken 

uit de post wijkgericht werken; 
 Geen verplichte wijkgrootte opleggen; 
 Geen minimum aantal leden voor bewonersverenigingen 

verplichtstellen; 
 Onderhouds- en beheerbudgetten worden niet overgeheveld naar 

bewonersverenigingen. 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Wijkgericht werken is in ontwikkeling en is steeds meer uitgegroeid naar een intensieve 
samenwerking met bewoners.  Wijkgericht werken boekt ook resultaat. Hiervan zijn in de 
conceptnotitie een aantal voorbeelden gegeven maar er zijn er nog veel meer. Naast concrete 
resultaten blijkt dat in wijken waar nauw samengewerkt wordt met bewoners het vertrouwen in 
de gemeente toegenomen is. Bewoners weten via “hun” wijkcoördinator steeds beter de 
ingangen in het gemeentehuis te vinden. Daarnaast ontstaan er veel meer directe contacten 
tussen bewoners en vakspecialisten. Dat samenspel bevordert uiteindelijk de kwaliteit van onze 
producten en dienstverlening in positieve zin.  
 
Wijkgericht werken vraagt om maatwerk en flexibiliteit van betrokken ambtenaren. Maar soms is 
het noodzakelijk voor de duidelijkheid om randvoorwaarden en spelregels op papier te zetten. 
Dat heeft geleid tot de achterliggend notitie Burgers Betrokken over burgerparticipatie en kaders 
voor wijkgericht werken. De notitie is opgezet om te voorzien in de behoefte van 
bewonersverenigingen, raad, college en gemeentelijke organisatie aan heldere kaders en 
spelregels als het gaat om wijkgericht werken en participatie. De notitie is een beleidsvoorstel 
van het college aan de raad teneinde de spelregels voor burgerparticipatie en de kaders voor 
wijkgericht werken vast te stellen.  
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De conceptnotitie is voor de zomervakantie de inspraak ingegaan. 51 Bewonersorganisaties en 
belangengroeperingen zijn benaderd om een reactie op de conceptnotitie te geven. Daarnaast 
is het stuk gepubliceerd op de website en heeft informatie op de gemeentepagina gestaan. Dat 
heeft geresulteerd in een zestal reacties. De reacties variëren van inhoudelijke tot tekstuele 
aanpassingen.  
 
Op 3 september jl. heeft uw raad met genodigde organisaties gediscussieerd over de inhoud 
van de notitie. De ingebrachte reacties van Bewonersvereniging Plan-Oost, Bergen-Centrum, 
Schoorl-Centrum en Egmond aan Zee, en stichting Mr. Frits Zeiler en Behoud Historisch 
Landschap Bergen-Egmond-Schoorl kan uw raad bij de discussie betrekken. 
 
Na de discussie op 3 september tussen raadsleden en vertegenwoordigers van 
belangenorganisaties is de notitie aangepast. 
 
De notitie is een uitwerking van hoofdlijn 1 van het hoofdlijnenakkoord. 

 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Als de raad de conceptnotitie Burgers Betrokken vaststelt is daarmee het participatiebeleid 
van de gemeente Bergen vastgesteld en de kaders voor wijkgericht werken. Het 
participatiebeleid en de kaders voor wijkgericht werken worden twee jaarlijks geëvalueerd. 
De uitkomsten van de evaluatie en eventuele verbeterpunten worden tweejaarlijks aan de 
raad voorgelegd.  

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

Beleidskaders vaststellen betreft een raadsbevoegdheid.  
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De gemeente voert de regie wat participatie en wijkgericht werken betreft. De gemeente 
stelt de kaders vast. Dat betreft met name de grenzen voor burgerparticipatie en helderheid 
in de rollen van de gemeente en bewoners in wijkgericht werken. 
Bewonersverenigingen en belangenorganisaties zijn betrokken geweest bij de opzet van de 
kaders voor wijkgericht werken en burgerparticipatie en hebben hun visie hierover kunnen 
geven tijdens de inspraakperiode voor de zomervakantie en tijdens de discussie avond met 
raadsleden op 3 september jl..  
  

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Alle betrokken partijen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een kaderdocument. Er 
liggen wel beleidsstukken aan het wijkgericht werken ten grondslag maar er waren nog 
geen heldere kaders vastgesteld. Dat geldt ook voor burgerparticipatie. Door de groei en 
succes van wijkgericht werken is het noodzakelijk kaders zwart op wit vast te leggen.  
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
De notitie wordt direct na besluitvorming door de raad van oktober 2009 van kracht. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Voor burgerparticipatie is in de begroting van 2009 een structureel budget van € 10.000,00 
opgenomen. Wijkgericht werken heeft ook een structureel budget dat is opgenomen in de 
exploitatiebegroting. Met de kaders voor wijkgericht werken en de hieruit voortvloeiende 
werkzaamheden zijn geen extra kosten gemoeid. 
Bij projectontwikkeling dient bij de planvorming rekening gehouden te worden met een 
participatietraject. Dat houdt in dat voor participatie een bedrag wordt opgenomen in de 
totale projectkosten. 
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

Raad en college willen dat bewoners en betrokken instellingen en organisaties de 
mogelijkheid hebben invloed uit te oefenen op de beleids- en planontwikkeling. 
Bewonersverenigingen missen een kader en een duidelijke rolverdeling tussen 
gemeente en bewoners.   
De conceptnotitie Burgers Betrokken geeft helder de grenzen aan waarbinnen 
burgerparticipatie èn wijkgericht werken zich kan ontwikkelen en de verschillende rollen 
die gemeente en bewonersverenigingen hierin spelen.  

 
 
 
Bijlagen:   
1. Discussienotitie Burgers Betrokken 
2. Tabel met reactie van het college op de inspraakreacties en tekstuele 

aanpassingen 
3. Inspraakreactie van Bewonersvereniging Bergen Centrum 
4. Inspraakreactie van Bewonersvereniging Schoorl-Centrum 
5. Inspraakreactie van Wijkvereniging Plan-Oost Schoorl 
6. Inspraakreactie van Vereniging Dorpsbelangen Egmond, Parel aan Zee 
7. Inspraakreactie van Stichting Mr. Frits Zeiler 
8. Inspraakreactie van Stichting Behoud Historisch Landschap Bergen-Egmond-

Schoorl 
9. Verzendlijst discussienotitie Burgers Betrokken 
 
 
Bergen, 22 september 2009  
College van Bergen 
 
 
R. Groninger,     drs. H. Hafkamp,  
Secretaris      burgemeester 


