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Onderwerp
Participatieresultaten voor het participatiebeleid.
Kennisnemen van
De participatieresultaten voor het participatiebeleid.
Inleiding
Op 30 maart 2021 heeft uw raad de startnotitie voor het participatiebeleid vastgesteld.
In de startnotitie is ingegaan op verdere participatie rondom het participatiebeleid.
Tussen 29 april en 14 mei hebben 261 inwoners het inwonerspanel ingevuld. De resultaten hiervan zijn
opgenomen in het bijgevoegde rapport hierover. Op 3 juni heeft een verdiepend gesprek
plaatsgevonden met 30 inwoners, waarvan 11 nog niet eerder hadden geparticipeerd. De belangrijkste
resultaten van dit gesprek zijn hieronder opgenomen. Alle ideeën en suggesties die zijn meegegeven
worden opgenomen zoals opgenomen in de tabel hieronder.
Ideeën en suggesties

Wordt meegenomen (waar en hoe)

Inwoners en gemeente zijn
samen verantwoordelijk voor de
leefomgeving
Inwoners willen betrokken
worden bij het gemeentelijk
beleid over de leefomgeving

De gezamenlijke verantwoordelijkheid
komt terug in het ruimte geven aan en
stimuleren van inwonersinitiatief
Komt terug in het gebruikmaken van
de lokale wijsheid en in de aandacht
voor participatie rondom de
leefomgeving
Komt terug in de gezamenlijke dialoog,
het stimuleren en faciliteren van
initiatief en kerngericht werken
Komt terug in gemeente en
samenleving als gesprekspartners die
info delen en implementatie van beleid
Komt terug in het voorbereiden van
participatie

Inwoners willen betrokken
worden bij activiteiten in de
directe leefomgeving
Inwoners verwachten van de
gemeente openheid en goede
communicatie in duidelijke taal
Informeren over doel, nakomen
van afspraken, tijdig betrekken
van inwoners en helderheid over
wat je vraagt

Wordt niet
meegenomen (en
uitleg daarbij waarom
niet)
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Duidelijkheid geven over de
mate van invloed van inwoners
en teruggeven wat met input is
gedaan met motivering waarom
input niet is meegenomen
Verbeteren van de eigen
woonomgeving is een
belangrijke participatiereden
Beheer en onderhoud
belangrijkste onderwerp om
betrokken te worden, daarnaast
woningbouw en windmolens
Inwoners willen zelf wat doen
om hun leefomgeving te
verbeteren
Inwonersinitiatieven
ondersteunen met
betrokkenheid, kennis en geld
Participatietips op website,
schriftelijke informatie of een
gesprek
Actief zoeken naar een brede
groep inwoners
Kennis en vaardigheden van
inwoners worden onderschat
De gemeente is zichtbaar

Uitgangspunten participatie ook
nodig voor partners gemeente
en regierol gemeente bij
trajecten waar andere
overheden bij betrokken zijn
Informatie is nu onvindbaar of
niet toegankelijk, suggestie voor
participatiekalender per kern,
gebruik maken van lokale
kranten, brieven huis aan huis en
inzicht fase project
Contact leggen met de
gemeente is lastig
Bestaande vormen zoals dorpsen stadsraden en
burgerraadsleden werken goed
Jongeren enthousiasmeren via
scholen

Komt terug in het voorbereiden van
participatie als voorwaarde voordat
gesprek met de samenleving
plaatsvindt en participatieparagraaf
Komt terug in het kerngericht werken
en in de implementatie van dit beleid
om deze participatie-energie te
verzilveren
Komt terug in de implementatie van dit
beleid specifiek op participatie bij
beheer en onderhoud, woningbouw en
de energietransitie
Komt terug in het ruimte geven aan en
stimuleren van inwonersinitiatief en
kerngericht werken
Komt terug in gemeente en
samenleving als gesprekspartners,
kerngericht werken en het
leefbaarheidsbudget
Komt terug in implementatie beleid en
wordt gezamenlijk uitgewerkt met het
traject rond de Omgevingswet
Komt terug in het voorbereiden van
participatie
Komt terug in het voorbereiden van
participatie als gemeente en
samenleving als gesprekspartners
Komt terug in gemeente en
samenleving als gesprekspartners,
kerngericht werken en het
leefbaarheidsbudget
Komt terug in implementatie beleid als
onderdeel accounthouderschap en
regierol gemeente.
Komt terug in implementatie beleid als
uitbouwen participatiekalender tot
vindplaats informatie en kerngericht en
communicatiestrategie
Komt terug in gemeente en
samenleving als gesprekspartners
Komt terug in onderdeel inwoners en
lokale organisaties en worden
genoemd als goede voorbeelden
Komt terug in implementatie beleid als
onderdeel communicatiestrategie
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Meerdere onderwerpen
behandelen op 1 avond om
meer inwoners en menging te
krijgen
Participatie moet leuk en
opbouwend zijn
Inwoners kunnen vragen om
overheidsparticipatie en
faciliteren bij hun initiatieven
Enthousiasme, betrokkenheid en
inzet vasthouden met 2 x per
jaar een participatiebijeenkomst
Bijeenkomsten in dorpshuizen
over kernontwikkelingen
Gebiedsmakelaars doen het
goed op verbinden en
participatie maar communiceren
soms te snel

Komt terug in implementatie beleid

Komt terug in participatie als gesprek,
experimenteren en vaardigheden
Komt terug in Initiatief
Komt terug in implementatie beleid
Komt terug in implementatie beleid
Gebiedsmakelaars komen terug in
verschillende onderdelen beleid.
Aandachtspunt communicatie komt
terug in oefenen implementatie beleid

Kernboodschap
Inwoners hebben het participatiebeleid verrijkt met inzichten, adviezen en praktische invullingen van
hoe inwoners beter betrokken kunnen worden.
Consequenties
Het participatiebeleid is verrijkt en aangepast met en aan de hand van de participatieresultaten.
Financiën
Geen.
Communicatie
Inwoners zijn geïnformeerd over de participatieresultaten, hebben het rapport van het inwonerspanel
ontvangen en zijn uitgenodigd om inbreng te leveren op de beeldvormende vergadering van 7
september 2021.
Vervolg
Het participatiebeleid wordt geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering op 28 september
2021.
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