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Onderwerp: Participatiekader 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 13 juli 2021 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

108 j. 147 
 

b e s l u i t: 

 

De raad besluit: 
1. Het Participatiekader (D/21/027492) vast te stellen, met daarin de volgende punten: 
a. Gemeente Woerden onderscheidt 3 manieren van participatie: MEEpraten, MEEbeslissen, 
SAMENwerken 
b. Participatie leidt tot betere plannen en/of zorgvuldige besluiten en/of vertrouwen in de relatie 
tussen gemeente en samenleving. 
c. Stelregel bij participatietrajecten is om aan het eind van het participatietraject de meningen, 
standpunten en belangen van anderen zo goed mogelijk in beeld te hebben. 
d. Participatietrajecten worden ingericht volgens de volgende 8 uitgangspunten: 

1. Gemeente bewaakt het algemeen belang 
2. Open basishouding 
3. Heldere en transparante keuzes 
4. Iedereen doet mee en met gemak 
5. Sluit aan bij lokale structuren 
6. Realistisch en zakelijk 
7. Lerende houding 
8. Verandering onderweg = gedeelde verantwoordelijkheid 

  
2. Kennis te nemen van de instrumenten in de toolbox bij het Participatiekader (D/21/027494) en 
deze te gebruiken bij: 
a. het beantwoorden van de vraag of participatie gewenst is; 
b. het meegeven van kaders en spelregels voor participatietrajecten; 
c. het beoordelen van participatietrajecten (voorafgaand en/of na afloop); 
 
3. Kennis te nemen van de vervolgstappen zoals beschreven in de notitie ‘Toekomst 
Participatiekader’ (D/21/027493). 
 
4. Het college opdracht te geven een voorstel te doen voor herziening van de Participatie- en 
inspraakverordening Gemeente Woerden (d.d. 27 oktober 2009) in lijn met het Participatiekader. 
Hierbij rekening houdend met de in voorbereiding zijnde ‘Wet versterking participatie op decentraal 
niveau’ (voluit: Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet 



openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het 
uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen). 
 
5. Het college opdracht te geven om borging van het Participatiekader in kennis en middelen op te 
nemen in de begroting. Hiervoor een participatiespecialist aan te nemen voor 0,8 fte (€70.000,-). En 
een algemeen budget voor projectoverstijgende participatie-instrumenten vrij te maken van €10.000,- 
in het eerste jaar en daarna jaarlijks €5.000,-. Dat betekent voor 2022 €80.000,- en voor de daarop 
volgende jaren €75.000,-.  

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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