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Plan van aanpak participatie Antoine Tromp agendaverzoek aan presidium  

Reden van agendering 

Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,  
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad.  Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit: 

 Informeren 

 Oriënteren,verkennen 

 Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht 

 Evalueren en controleren 

 Adviseren en beleidsvorming 
 
Omschrijving:  
 
Verzoek agendering informatie-avond 14 november 2019. 
 
Op 9 juli heeft de gemeenteraad de motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen 
om in het vierde kwartaal 2019 een plan van aanpak participatie aan de gemeenteraad voor te 
leggen. 
 
Er wordt gewerkt aan het plan van aanpak en volgens planning wordt deze aan de raad op 12 
december voorgelegd. 
 
Tijdens de presentatieavond van 14 november 2019 willen we de raad meenemen in de inhoud 
van het plan van aanpak. 

 
Kern van de zaak 

In het plan van aanpak participatie wordt het uitvoeringsprogramma opgenomen voor 2020 en 
verder waarin diverse actiepunten worden opgenomen; 
 
a. Kaders beleidsruimte en spelregels participatie 
met het voorwerk dat is verricht op het gebied van burgerparticipatie worden samen met de 
raad kaders opgesteld; welke vorm van inwonerparticipatie kan in welke situatie worden 
toegepast? Dit aspect dient standaard in raadsvoorstellen te worden meegenomen;  
 
b. Digitale raadpleging 
de beschikbaarheid over een online platform dat de gemeente helpt bij het objectief peilen van 
meningen. Het instrument moet directe en ‘real-time’ informatie leveren voor inwoners, 
bestuurders, dorps- en buurtverenigingen en beleidsmakers;  
 
c. Informatie voorziening 
- de mogelijkheid voor inwoners om online kennis te nemen van de vraagstukken die 
spelen in hun eigen buurt of in de kern waar men woont;  
- de kwaliteit van de informatievoorziening wordt geoptimaliseerd;  
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d. Ruimte voor initiatieven 
- wij werken aan een optimaal samenspel tussen bestuur, organisatie, gebiedsregisseur en 
inwoners, om inwonerinitiatieven en participatietrajecten op een juiste wijze te omarmen en te 
faciliteren;  
- beschikbaarheid van kaders waarmee we in staat zijn om taken vanuit de gemeente over te 
dragen aan een groep (georganiseerde) bewoners, wanneer deze denkt dat het anders, beter, 
slimmer en/of goedkoper kan (Right to Challenge);  
- onderzoek onder welke voorwaarden buurt- en wijkverenigingen meer budgetrecht kunnen 
krijgen voor de inrichting van de eigen leefomgeving. 

 
Voorgestelde wijze van bespreking 

In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit: 

 Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm) 

 Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm) 
 
Start besluitvormingstraject.  Keuze uit:  

 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 
commissieleden) 

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 

 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 
orde komen)  
 
Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan 

 
Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 

Wat wil je bereiken met de behandeling? 
Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit: 

 Te weten…. 

 Besluit voorleggen aan de raad op 12 december 2019 

 
Bijlagen 

Concept rb/rv  

Notitie  

Anders  

Datum indiening  

 
In te vullen door de Griffie 
 
 Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 

Besluit presidium 01-01-2019 IP-avond 
14-11-2019 

40 min.  

 

Anders  
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