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Amendement – Uitvoerings- en evaluatiefase opnemen in participatiekader 
 
De raad, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, besluit om aan beslispunt 2 van het ontwerpbesluit bij 
het raadsvoorstel Rekenkameronderzoek participatie (D/21/020160) onder II een nieuw onderdeel toe 
te voegen, luidende: 
 

i. in hoeverre en op welke wijze participanten worden betrokken bij de uitvoerings- of 
implementatie- en/of evaluatiefase van het vraagstuk. 

 
Toelichting 
In het raadsbesluit voor het participatiekader zijn verschillende aandachtspunten benoemd. Onder sub c 
en d van onderdeel II wordt achtereenvolgens gewezen op de reikwijdte van het vraagstuk en de 
invloedsruimte van participanten. De indieners achten het echter wenselijk om hieraan een nadere 
concretisering toe te voegen die ziet op het betrekken van participanten bij de uitvoerings- of 
implementatiefase en eventueel ook bij de evaluatiefase (conform de nota ‘Aan de slag’ van de VNG en 
Berenschot). 
 
Veel participatieprocessen zijn gericht op de totstandkoming van een beleidsstuk, waarna het college de 
uitvoering voor zijn rekening neemt. De kennis en ervaring die bij participanten aanwezig is, kan echter 
juist ook zeer waardevol zijn bij de uitvoering van beleid. Daarom is het wenselijk om bij het opstellen 
van een participatieplan expliciet een keuze te maken over de participatie in deze uitvoeringsfase en de 
wijze waarop deze plaatsvindt. 
 
Wel betreft het hier een keuze, omdat niet ieder vraagstuk over een uitvoeringsfase zal beschikken. 
Andere vraagstukken hebben mogelijk een uitvoerings- of implementatiefase die moeilijker als zodanig 
te herkennen is. In die laatste situaties kan betrokkenheid van participanten mogelijk wel veel 
meerwaarde hebben. Dit amendement waarborgt deze ruimte, maar beoogt dat de raad in elk geval tot 
een onderbouwde keuze komt over het al dan niet participeren op de uitvoering van projecten. 
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