
Gesprekken met partijen uit de samenleving. 

 

Manifestgroep ‘Nieuw Vertrouwen’ 
 

De manifestgroep ‘Nieuw Vertrouwen’ roept op tot een aantal te nemen stappen. Er zijn twee 

gesprekken met vertegenwoordigers van de Manifestgroep geweest. De gespreksverslagen zijn 

bijgevoegd. Hierbij geef ik mijn adviezen m.b.t. de verschillende voorgestelde stappen. 

 

• Erken de breuk met een groot deel van de inwoners en ondernemers 

Het is duidelijk dat bij een deel van de samenleving het vertrouwen in politiek en bestuur 

aanzienlijk is afgenomen. Ook in het rapport ‘Met Vertrouwen Vooruit In Bergen’ worden er 

aanbevelingen gedaan om het vertrouwen te herstellen. Met het opvolgen van de 

aanbevelingen uit dit rapport en de besluitvorming rond de focusagenda wordt uitvoering 

gegeven aan herstel van vertrouwen tussen de verschillende gremia. 

• Sluit niet buiten, maar omarm de inbreng vanuit de samenleving 

De Bergense Reisgids is een goede manier om het participatiebeleid naar de toekomst vorm 

te geven. Belangrijk is dat politiek, bestuur en organisatie altijd bereid moeten zijn bij 

beleids- en besluitvorming in een vroeg stadium en integraal de samenleving te laten 

participeren in de processen. Participatie dient verankerd te zijn in elke vezel van politiek, 

bestuur en organisatie. 

• Organiseer een veilige cultuur voor tegenstellingen 

Beschrijf in heldere processen wanneer en op welke wijze de samenleving kan participeren in 

de beleids- en besluitvorming. Dat geldt voor het nieuwe vergadermodel van de 

gemeenteraad, voor de werkwijze van college van B&W en voor de externe communicatie 

van de organisatie. Alles moet erop gericht zijn altijd de meningen en wensen vanuit de 

samenleving uitgangspunt te laten zijn bij de ontwikkeling van beleid. Bij de besluitvorming 

dient duidelijk te worden gecommuniceerd op welke wijze de meningen en wensen vanuit de 

samenleving wel of niet konden worden vormgegeven in het uiteindelijke besluit. 

• Daag elkaar uit tot oplossingen 

Elke mening, idee of wens kan leiden tot een betere oplossing van het vraagstuk. Faciliteer 

als overheid in het participatiebeleid alle mogelijke meningen.  

• Organiseer de stem van de zwijgende meerderheid 

Middels digitale participatie instrumenten en de bouw van een digitaal participatie platform 

zijn nieuwe meerderheden te bereiken. De combinatie van online en offline 

participatiemethoden geven een optimaal bereik van de stem van de samenleving. 

• Neem elkaar serieus 

Een moderne participerende overheid neemt alle partijen rond beleids- en besluitvorming 

serieus. Het stappenplan in de Bergense Reisgids is daarvan het directe bewijs. 

• Reflecteer met elkaar op projecten en processen 

Reflecteren op projecten en processen is vooral een aangelegenheid voor de gemeenteraad. 

Samen met het college van B&W kan de gemeenteraad een jaarlijks moment kiezen om het 

beleids- en besluitvormingsproces bij projecten te evalueren. Bij deze reflectie kan in het 

nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad aan de participerende partijen uit de 

samenleving input worden gevraagd. Deze reflectie van de gemeenteraad kan vervolgens 

input zijn voor een aanpassing op het participatiebeleid. Daarmee wordt het 

participatiebeleid van de gemeente Bergen een levend aanpasbaar document.  



• Stel je in dienst van de publieke zaak 

Gemeenteraad en college van B&W vormen met ondersteuning van de ambtelijke 

organisatie en externe partners het Openbaar Bestuur. In ons democratisch bestel is het 

Openbaar Bestuur er om de publieke zaak te dienen. De Bergense Reisgids en voorgaande 

adviezen zijn daar de uitvoering van.   

• Praat eerst met inwoners en ondernemers 

Belangrijk is dat politiek, bestuur en organisatie altijd bereid moeten zijn bij beleids- en 

besluitvorming in een vroeg stadium en integraal de samenleving te laten participeren in de 

processen. In de praktijk betekent dat bij alle beleidsvorming eerst informatie ophalen bij 

inwoners en ondernemers. 

• Wees integer, betrouwbaar, transparant en verbindend 

Gemeenteraad, college van B&W en ambtelijke organisatie tonen met het nieuwe 

vergadermodel, de Bergense Reisgids en uitvoering van het participatiebeleid de gevraagde 

kernwaarden. Vanuit de samenleving mag dezelfde inzet worden verwacht. 

 

 

Vertegenwoordigers Vereniging Dorpsbelangen Egmond, Parel aan Zee 
 

De Vereniging Dorpsbelangen Egmond Parel aan Zee kent een actief bestuur en ruim 370 leden. 

Opmerkingen en verzoeken vanuit het overleg met de vertegenwoordigers van de vereniging: 

 

• De vereniging Dorpsbelangen heeft een duidelijke rol als spreekbuis van het dorp en oefent 

op die manier invloed uit op beleid en uitvoering van Gemeenteraad en College.  

• In het dorp leeft het gevoel dat er door de gemeente niet altijd wordt geluisterd bij vragen 

en wensen vanuit de samenleving. 

• Er is behoefte aan duidelijkheid bij vragen en verzoeken aan de vereniging vanuit de 

samenleving. Hoe wordt geregeld dat aan die verzoeken wordt voldaan? Wie doet wat? En 

hoe wordt er teruggekoppeld naar de diverse partijen? 

• Het is wenselijk om de wijk of buurt per onderwerp via socialmedia te raadplegen. 

• Wenselijk is om per onderwerp i.s.m. de vereniging Dorpsbelangen een werkgroep te 

formeren. 

• De vereniging is zeer content met de functie van Buurtregisseur. Wel ziet de vereniging de 

buurtregisseur graag meer doorzettingsmacht krijgen in de organisatie waarbij de 

buurtregisseur voorzien wordt van een eigen werkbudget. 

• De vereniging hecht veel waarde aan een jaarlijks wijkschouw. Graag aan die wijkschouw 

vanuit de gemeente deel laten nemen door een vertegenwoordiger van het college, de 

buurtregisseur en medewerkers van de buitendienst. Belangrijk is om middels een 

rapportage te communiceren wat de resultaten zijn van de jaarlijkse wijkschouw en welke 

maatregelen genomen worden. 

• De vereniging voelt zich ‘on speaking terms’ met de vertegenwoordigers van de gemeente. 

• De vereniging pleit voor een continuering van het faciliteren van buurt- en wijkverenigingen. 

• De vereniging is een voorstander van een jaarlijkse bijeenkomst voor nieuwe inwoners. 

Tijdens die bijeenkomst kan er een ‘Goodiebag’ worden uitgereikt met artikelen en vouchers 

van lokale ondernemers en kan er reclame gemaakt worden om lid te worden van de 

vereniging Dorpsbelangen Egmond Parel aan Zee. 

 

 



Stichting Schoorl Community 
 

Stichting Schoorl Community bestaat uit 3 bestuursleden en 20 specialisten. 

Stichting wil inspireren, informeren en co-creëren.  

 

Opmerkingen en adviezen vanuit het overleg met de vertegenwoordigers van stichting Schoorl 

Community: 

• Gebruik Schoorl Community voor het ontwikkelen van een totaalvisie op Schoorl. 

• De samenleving is de opdrachtgever van het openbaar bestuur. Luister eerst naar de wensen 

en behoeften uit de samenleving en betrek de betrokkenen bij beleid- en besluitvorming. 

• Maak gebruik van de kwaliteiten in de samenleving. Stichting Schoorl Community heeft 

bijvoorbeeld ruim 20 specialisten op vele gebieden die belangeloos inzet willen plegen t.b.v. 

de directe woonomgeving. 

• Zorg voor een goede, accurate en heldere externe communicatie over de voortgang van  

projecten en processen naar de samenleving.  

• Maak gebruik van moderne communicatie middelen. Ontwikkel digitale participatie 

instrumenten en gebruik Schoorl Community als een digitaal participatie platform om te 

communiceren met de inwoners en bedrijven in Schoorl. 

• Organiseer toetsing aan de wet Bibob bij alle aanvragen van een omgevingsvergunning. 

• Investeer in specialisme en kwaliteit van de ambtelijke organisatie. 

• Investeer verder in de functie van buurtregisseur. 

✓ Werkt vanuit het belang van de samenleving 

✓ Heeft voldoende doorzettingsmacht 

✓ Is krachtig en zelfstandig 

✓ Werkt in een veilige omgeving 

✓ Is professioneel en ter zake kundig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


