Amendement
Startnotitie Participatiebeleid

De gemeenteraad van West Betuwe, in vergadering bijeen op dinsdag 30 Maart 2021,
kennisgenomen hebbend van het voorstel ‘Vaststelling Startnotitie Participatiebeleid’
van het college van Burgemeester en Wethouders onder voorstelnummer 2021-027
Gelet op artikel 147b van de gemeentewet en artikel 45 van het Reglement van Orde politieke avond
gemeente West Betuwe 2019’.

Besluit:
Het besluit als volgt te wijzigen.
Toevoegen aan het beslispunt 1. (“de Startnotitie Participatiebeleid vast te stellen”),
…met dien verstande dat de zin op pagina 14 van de Startnotitie, onder het kopje ‘Communicatie”

De sleutelpersonen in de 26 kernen van de gemeente worden geïnformeerd over het opstellen van
een participatiebeleid, zijn middels een enquête benaderd en worden betrokken in een externe
klankbordgroep”
Wordt geschrapt en vervangen door:
“ Voor het betrekken van inwoners bij de vormgeving van het participatiebeleid zal de externe
klankbordgroep gevormd worden door een groep van circa 60 willekeurig gekozen inwoners. Deze zal
onder begeleiding twee of drie keer bij elkaar komen om advies uit te brengen op het concept
beleidsstuk. “
En gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting:
In de paragraaf participatie over de participatie in Hoofdstuk 4 (pag.14) wordt gesproken over een
interne en externe klankbordgroep en over het digitale inwonerspanel. De externe klankbordgroep
bestaat uit 60 "sleutelpersonen" die benaderd zijn via een schriftelijke enquête en het digitale panel
is ook een schriftelijke enquête. GroenLinks vindt het belangrijk dat juist de vormgeving van het
participatiebeleid via een open gesprek plaatsvindt. Deze startnotitie moet natuurlijk uitgewerkt
worden en dan komen pas de detaildiscussies aan bod. Daarom is het belangrijk dat niet de
zogenaamde sleutelpersonen - die vaak al meedenken- betrokken worden, maar een willekeurig
gekozen groep inwoners, bijvoorbeeld evenredig verdeeld over drie leeftijdsgroepen.
Een democratisch gesprek zal bijdragen aan een grotere betrokkenheid van de inwoners bij de
gemeente en het vertrouwen in de overheid. In een democratisch gesprek (ook wel bekend als
burgerraad) gaan burgers met elkaar in gesprek over een belangrijk (politiek) onderwerp.
Kenmerken:
- Het gesprek vindt plaats in een formele setting en richt zich altijd op een open vraag, niet op een
keuze tussen twee opties.
- De deelnemers hebben geen politieke functie en hebben verschillende achtergronden, belangen en
kennisniveaus. Er wordt geprobeerd een representatieve groep burgers deel te laten nemen aan het
gesprek.
- Mensen delen hun verhalen en argumenten met elkaar, om gezamenlijk de beste ideeën en
uitgangspunten te vinden. Door naar elkaar te luisteren en zich in elkaars perspectief te verplaatsen,
leren ze nieuwe dingen en verdiepen ze hun visie op het onderwerp dat aan bod is.
- Het gesprek wordt geleid door professionele gespreksleiders. Het doel is een gedeeld standpunt te
bereiken over het besproken vraagstuk.
Door publiciteit te geven aan het democratische gesprek, worden ook degenen die niet deelnemen
aan het forum aangemoedigd het onderwerp te bediscussiëren en zo indirect bij te dragen

