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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Vaststellen participatiebeleid gemeente Bergen NH

Voorgesteld besluit

Het participatiebeleid voor de gemeente Bergen NH vast te stellen en het college opdracht te 
geven om uitvoering te geven aan de ambities en opgaven in de beleidsagenda..

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING

In de tweede helft van 2020 heeft ons college gewerkt aan het opstellen van visie en beleid 
voor participatie. Aanleiding hiervoor waren onder andere rapporten van Theo van Eijk en 
Bernt Schneiders, die duidelijk maakten dat het Bergen ontbrak aan duidelijke visie en 
duidelijk beleid op het gebied van participatie. Met het aantreden van een portefeuillehouder 
voor dit thema hebben wij er, samen met uw raad, voor gekozen om de relatie met inwoners 
steviger op de agenda te zetten en een nieuwe boost te geven. Samen met inwoners, 
ambtelijke organisatie en raadsleden is in de tweede helft van 2020 verkend wat in het 
document met visie en beleid een plaats zou moeten krijgen. Het heeft geleid tot een 
document waarin context, visie, beleid en een aanzet tot vormen zijn gebundeld. Het 
document is in oktober 2020 door ons college vastgesteld. De beeldvormende 
raadsbijeenkomst over het document is twee keer uitgesteld vanwege de Covid-19 pandemie 
en daarbij horende maatregelen, maar heeft op 25 maart 2021 alsnog plaatsgevonden. Naar 
aanleiding van de vragen en opmerkingen die deze avond zijn opgehaald, is een reactienota 
opgesteld. De wijzigingen en aanvullingen die zijn toegezegd in de reactienota, zijn inmiddels 
verwerkt in een nieuwere versie van het document. Dit document ligt nu voor ter 
besluitvorming.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

Met de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet (voorzien per 1 januari 2022) krijgt 
participatie een steviger, in sommige gevallen een verplicht, karakter. Gemeenten dienen 
hiervoor een participatiebeleid vast te stellen.

De voorgenomen wetswijziging van artikel 150 van de Gemeentewet (nog niet bekend 
wanneer deze in werking treedt) biedt inwoners meer ruimte om te participeren bij initiatieven 
vanuit de lokale overheid. 

Uw raad heeft in het Formatieakkoord ‘Nieuw Vertrouwen’ aangegeven participatie te willen 
versterken, waarbij inwoners, college, raad en ambtelijke organisatie samenwerken aan 
initiatieven. Dit document met visie en beleid op participatie is hiervan een uitwerking. 

Dit document is in 2020 met een participatief traject tot stand gekomen, en heeft na 
vaststelling door ons college ook een beeldvormende reactie-avond opgeleverd waar 
inwoners en leden van uw raad met elkaar hebben gesproken over proces en inhoud. 

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 

De wensen en ideeën over participatie kunnen sterk verschillen. Dat hebben we gezien 
gedurende het opstellen van het document, maar is ook in het verleden al meermaals 
duidelijk geworden. Er zijn twee gemene delers te definiëren die we bij alle betrokkenen 
hebben gezien of gehoord. Ten eerste de wens om steeds beter te worden in participatie, en 
ten tweede de wens om het ook gewoon te gaan doen, en er niet eindeloos over te blijven 
praten of discussiëren. Het document dat is opgesteld, biedt daarom een handelingskader 
dat is gebaseerd op gedeelde waarden, en schetst een aantal belangrijke beleidsopgaven 
om – volgens die waarden – te werken aan de verbetering van participatie. Voor de een is 
het misschien niet genoeg, voor de ander juist teveel. Het voorstel aan uw raad is om deze 
waarden te onderschrijven en het document vast te stellen, zodat we een formeel startpunt 
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hebben om aan de slag te gaan. Door de ambities en opgaven concreet aan te pakken, 
bouwen we met alle betrokkenen door aan de eerste gemene deler. Het leren van de praktijk 
vormt ook een belangrijk aspect in het komend jaar. Als we nieuwe processen, instrumenten 
en methoden inzetten, dan monitoren en evalueren we gaandeweg hoe we dit steeds beter 
kunnen doen. Het doel is het optimaliseren van de samenwerking en relatie tussen inwoners 
en gemeente.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 

Omdat de Omgevingswet naar verwachting per 1 januari 2022 in werking treedt, en 
gemeenten verplicht zijn om participatiebeleid vast te stellen voordat dit gebeurt, is in 2020 al 
gestart met het participatief opstellen van dit document. Het participatiebeleid is op deze 
manier niet voor, maar met alle betrokkenen tot stand gekomen. Voor het vaststellen van 
participatiebeleid zijn – wegens de aankomende wettelijke verplichting – geen alternatieven 
overwogen. 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 

Het document is gedeeld en besproken met de gebiedsregisseurs van de andere BUCH 
gemeenten, en wordt in het tweede kwartaal van 2021 ook bestuurlijk gedeeld. Op deze 
manier wil en kan de gemeente Bergen NH de andere gemeenten op weg helpen om 
participatiebeleid sneller en simpeler om te vormen tot een lokale invulling van het voorwerk 
dat al is verricht.

RISICO’S 

Als wij als gemeente geen participatiebeleid vaststellen, kan dit zorgen voor knel in 
regelgeving bij de inwerkintreding van de Omgevingswet. Daarnaast kunnen bij lopende en 
nieuwe participatietrajecten vragen, onduidelijkheden of zorgen ontstaan, waarbij vanuit de 
gemeente niet kan worden teruggegrepen op een vastgestelde visie of vastgesteld beleid. 

FINANCIËN 

Op dit moment vraagt het vaststellen van het document niet om de inzet van extra financiële 
middelen. Bij de uitwerking van de ambities en opgaven in de beleidsagenda kan hiervan in 
een later stadium wel sprake zijn. 

DUURZAAMHEID

Niet van toepassing.

PARTICIPATIE

In het document is een samenvatting opgenomen van het doorlopen participatieproces bij de 
totstandkoming van het document zelf. Aanvullend hierop heeft op 25 maart 2021 een 
beeldvormende raadsbijeenkomst plaats gevonden, waarbij inwoners en leden van uw raad 
met de portefeuillehouder participatie in gesprek zijn gegaan over het proces en de inhoud. 
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De reacties die zijn voortgekomen uit deze avond zijn verwerkt in een reactienota, die heeft 
geleid tot enkele aanpassingen en aanscherpingen van het document. 

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 

Om uitvoering te kunnen geven aan de belangrijkste opgaven uit de beleidsagenda en het 
thema participatie sterker en beter te verankeren in de ambtelijke organisatie is een 
kwartiermaker aangesteld, die in ieder geval opdracht heeft tot en met 31 december 2021. 
We stellen voor om na een jaar bij uw raad terug te komen op de resultaten die in dit eerste 
jaar zijn geboekt. 

BIJLAGEN

- Participatienota gemeente Bergen NH
- Reactienota beeldvormende raadsbijeenkomst 25 maart 2021

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Niet van toepassing

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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