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Beeldvorming over participatie
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Introductie thema/doel van 
deze beeldvorming

Wat betekent ‘de samenleving 
doet het samen’?

Beweegruimte voor de raad

Wanneer is sprake van 
‘voldoende participatie’?

Right to challenge

Uitwerking beleid en verordening

Agenda beeldvormende raad 09-03-2021
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Inbreng ophalen voor het te 

ontwikkelen participatiebeleid

Eerste verkenning van wat het 

nieuwe beleid betekent voor de rol 

van de raad

Bespreken op welke wijze de raad 

bij dit proces betrokken wil worden

Doelen voor vanavond
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Participatie in de gemeente West Betuwe
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Veranderende relatie overheid-inwoners
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Aanbod gestuurd → Vraag gestuurd

Doen wat is afgesproken → Doen wat wordt gevraagd

Toetsen van plannen → Stimuleren van initiatieven

Sturen / regisseren → Dienen / faciliteren

Plannen maken → Plannen van anderen mogelijk maken

Sectoraal beleid → Integraal beleid

Generieke benadering → Maatwerk / flexibel

Wantrouwen → Vertrouwen

Nee, mits → Ja, tenzij

Welke beweging maken we?
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Concept modelverordening VNG zegt hierover onder meer:

1. Het bestuursorgaan maakt voorafgaand aan de start van het participatieproces bekend op welke 

wijze de gemeente zal omgaan met de uitkomsten van het participatieproces en op welke wijze de 

besluitvorming zal plaatsvinden en kiest daarbij uit de volgende mogelijkheden: 

a. De raad neemt kennis van de uitkomsten van het participatietraject en zal nader afwegen of en in 

welke mate deze kunnen worden meegenomen in de politieke besluitvorming 

b. De raad beschouwt de adviezen en conclusies uit het participatietraject als een zwaarwegend 

uitgangspunt bij politieke besluitvorming. 

c. De raad neemt de adviezen en conclusies uit het participatietraject over mits deze passen binnen 
de vooraf gestelde inhoudelijke, financiële en procedurele kaders.

Wat doen we met de uitkomsten?



8

Inwoners e.a. kunnen taken van de gemeente overnemen als zij denken het 
slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen.

Nieuw art. 150 Gemeentewet: “In de verordening kunnen voorwaarden worden 
bepaald waaronder ingezetenen en maatschappelijke partijen de volgende taken 
van het gemeentebestuur kunnen uitvoeren:

a. taken inzake de huishouding van de gemeente waarvan de raad de uitvoering 
aan het gemeentebestuur heeft opgedragen;

b. taken waarvan de uitvoering bij of krachtens een andere dan deze wet aan het 
gemeentebestuur is opgedragen, voor zover de uitvoering van de taak door een 
ander dan het gemeentebestuur met het bij of krachtens die wet bepaalde niet in 
strijd is.”

• . 

Right to challenge (uitdaagrecht)
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• . 

Uitdagingen bij Right to challenge




