
Gesprekken tussen samenleving en gemeente

Participatie(beleid)
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• Inhoud participatiebeleid verhelderen
• Gesprek met inwoners over wat voor hen belangrijk is bij participatie

Doel

Participatie
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• december 2020: schriftelijke enquête onder 60 sleutelpersonen 
• aansluitend is met hen een verdiepend gesprek gevoerd over participatie
• 30 maart 2021: startnotitie vastgesteld door raad: input verwerkt in beleid
• mei 2021: inwonerspanel onder 261 inwoners gedaan
• 3 juni 2021: verdiepend gesprek met 30 van deze inwoners. 
• 8 september 2021: beeldvorming met deelnemers aan verdiepend gesprek

Participatietraject

Participatie
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• Faciliteer initiatieven
• Betrek inwoners bij beleid en activiteiten in de leefomgeving
• Bereid participatie voor: doel, afspraken, tijdig betrekken en heldere vraag
• Wees duidelijk over mate van invloed van inwoners en koppel terug
• Plaats participatietips op website, geef informatie schriftelijk of in gesprek
• Zoek actief naar brede groep inwoners
• Informatie is nu onvindbaar en contact leggen met de gemeente is lastig
• Wees als gemeente zichtbaar, open en communiceer goed in duidelijke taal
• Participatie moet leuk en opbouwend zijn

Participatieresultaten

Participatie
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Participatiebeleid
1. Gesprek

Participatie is 
een gesprek 

tussen de 
samenleving 

en de 
gemeente

2. Luisteren
We horen 

graag 
meningen, 

ideeën, 
wensen en 
suggesties

3. Hoe?
Een gesprek 

moet zin 
hebben en we  
denken dus na 

over wat we 
vragen 

4. Initiatief
Zelf een idee? 

We kijken naar:
Wie heeft er wat aan?

Kan de gemeente helpen?
Mag het van de wet?

Kost het geld?

5. Omgevingswet
Heel groot idee of een klein idee?

Positieve invloed op de buurt?
Veel aandacht?

Hebben buren last van het idee?

6. Oefenen
Het gesprek met de samenleving 

willen we steeds beter doen. 
Daarom oefenen we met 

verschillende manieren om het 
gesprek goed te doen.



7

Participatie in de praktijk

Titel presentatie
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• Kaders vaststellen en besluit over verordening en beleid
• De raad wordt periodiek door het college geïnformeerd over de voortgang
• De raad controleert of uitvoering is gegeven aan de kwaliteitseisen
• Belangrijk dat raadsleden betrokkenheid tonen en geïnteresseerd zijn
• De raad maakt politieke keuzes en hakt knopen door
• De raad moet voldoende participatie-informatie hebben om te besluiten
• De raad kan gebruik maken van een raadswerkgroep
• Vooraf keuze maken over hoe zij omgaat met participatie-uitkomsten
• Voor buitenplanse omgevingsactiviteiten participatie verplicht gesteld

Rol van de raad

Titel presentatie
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• 14 september 2021: Oordeelsvorming participatiebeleid
• 28 september 2021: Besluitvorming participatiebeleid
• 29 september 2021: Participatiebeleid bekend maken
• Oktober 2021: Praatplaat maken voor communicatie beleid
• Oktober 2021: Inwonerspanel uitbreiden
• November 2021: Digitale participatiekalender maken
• November 2021: Start met vijf participatietrajecten als pilot
• December 2021: Plan voor uitbouwen van de participatiekalender
• December 2021: Voortgangsbijeenkomst voor inwoners

Vervolg

Participatie
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