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Programma van deze avond

• Introductie

– Voorstellen en toelichting programma

– Inleiding op de onderwerpen het raadskader 

• Interactief deel

– Verwachtingen van het raadskader: wat moet het kunnen of oplossen?

– Onderwerpen in het raadskader nader verkennen.

• Plenair deel

– Enquête, uitslag en toelichting

– Plenaire samenvatting en conclusies voor het raadskader Participatie

– Vervolgproces
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Toelichting onderwerpen in het 
raadskader
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Definitie

Huidige verordening inspraak en participatie (gemeenteraad Woerden, 2009):

Participatie: het op interactieve wijze betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij 

de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

Burgerparticipatie: initiatief komt uit de gemeente.  

Overheidsparticipatie: initiatief komt uit de samenleving. 
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Proces om te komen tot raadskader

Eind 2020:

• Beleidskader:

– Raad consulteren

– Resultaten rekenkamercommissie

– College maakt voorstel

– Stakeholders consulteren

– Vaststelling raad

Begin 2021:

• Vertaalslag naar verordening
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Vorm van het nieuwe raadskader

Het karakter:

• Beleidsmatig: wanneer, wat, hoe, voor wie.

– Hulpmiddel (=afwegingskader)

– Tool om te leren en te verbeteren (=handboek)

– Instructies voor participatie

– Basis voor procedures

Invalshoeken:

• Burgerparticipatie (vanuit overheid en initiatiefnemer)

• Overheidsparticipatie en initiatief
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1. Afwegingen voor het kaderstellen

• Wanneer is participatie gewenst of 

verplicht?

• Wat is het doel van de participatie?

• Welke fase(s) van beleid of project?

• Welke doelgroep(en) en stakeholders?

• Waar ligt de besluitvorming (raad, college, 

initiatiefnemers)?

• Welke processen en procedures?

Scope van het nieuwe Raadskader
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2. Afwegingen voor de uitvoering

• Wat wil je bereiken met participatie?

• Welke vorm van participatie is passend?

– Open vraag?

– Gesloten vraag?

• Welke tools zijn passend?

– Digitaal of fysiek?

– Werkgroepen?

– Enquête? 

– Mix?



Kwadrant overheid

9-7-2020

2. Presterende overheid

Resultaat, realisatiekracht en tempo staan centraal.

Sturing op prestatie, effectiviteit en efficiency. 

Overheid als bedrijf (en burger als klant)

3. Netwerkende overheid

Samenwerking en zoeken naar verbindingen staan 

centraal.

Overheid actief als aanjager, niet per se leidend. Sturing 

op gezamenlijke doelen. Afspraken in convenanten of 

akkoorden. 

1. Rechtmatige overheid

Rechtszekerheid en voorspelbaarheid staan centraal.

Politiek debat bepaalt publieke belangen. Procedurele 

zorgvuldigheid en goed bestuur centraal. Overheid 

stuurt hiërarchisch. 

4. Responsieve overheid

Luisteren, inspelen op en aanpassen aan initiatieven en 

draagvlak in de samenleving centraal.

Initiatief van onderop, netwerksturing, 

overheidsparticipatie.

Overheid

Publieke prestaties

Politieke keuze

Markt en 

gemeen-

schap



Dilemma in participatie en representatie 
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Fasering beleid- en uitvoeringcyclus

• Wanneer is participatie 

gewenst?

• Wat wil je ophalen en bereiken 

met het participatieproces?

• Wanneer is uw raad aan zet?

o Volksvertegenwoordigend

o Kaderstellend

o Controlerend
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Interactieve workshop over de 
inhoud van het raadskader
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Welke vragen gaan we beantwoorden:

• Wanneer is participatie belangrijk?

• Wat is de rol van uw raad?

• Wat is er nodig om tot een goed proces en een goed besluit te komen?

Wat moet het raadskader bieden om een goed participatieproces te organiseren?
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Casus 1: waardenkader omgevingsvisie
Spanningsveld: visie versus uitvoering

Stakeholders: alle inwoners

Kenmerken: Weinig tastbaar en concreet, moeilijk te overzien wat de impact is van het 

besluit op het individu, het algemene belang.

• Welke handvatten moet het afwegingskader bieden om voor deze abstracte materie een 

goed participatieproces te organiseren?

• Hoe kijk je naar je eigen rol in het participatieproces?

• Wat heb je nodig aan inzichten en informatie om tot een goed besluit te komen?
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Casus 2: bestemmingsplan vaststellen
Spanningsveld: Algemeen belang versus individueel belang

Stakeholders: o.a. direct omwonenden, bedrijven in het plangebied en toekomstige 

bewoners, winkeliersvereniging. 

Kenmerken: Gaat om concrete plannen met vaak veel impact voor de direct betrokkenen. 

De raad vaak pas laat in beeld, ook bij inwoners.

• Welke handvatten moet het afwegingskader bieden om voor deze juridische materie een 

goed participatieproces te organiseren?

• Hoe kijk je naar je eigen rol in het participatieproces?

• Wat heb je nodig aan inzichten en informatie om tot een goed besluit te komen?
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Casus 3: ontwikkeling armoedebeleid
Spanningsveld: Algemene regels versus wat het individu nodig heeft

Stakeholders: doelgroep van het beleid, participatieraad, maatschappelijk werk, 

vrijwilligers. 

Kenmerken: Grote impact op individuele levens, specifiek voor een bepaalde doelgroep, 

bottom up of top down beleid ontwikkelen?

• Welke handvatten moet het afwegingskader bieden om voor deze materie een goed 

participatieproces te organiseren. 

• Hoe kijk je naar je eigen rol in het participatieproces?

• Wat heb je nodig aan inzichten en informatie om tot een goed besluit te komen?
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Plenaire terugkoppeling
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Pitches per casus

Welke handvatten moet het afwegingskader bieden om een 

goed participatieproces te organiseren?
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Resultaten enquête
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Resultaten korte peiling

Usual suspects + kleine aantallen = indicatief en niet 

representatief = basis voor gesprek

Wat was opgevallen?

9-7-2020



9-7-2020



9-7-2020



9-7-2020



9-7-2020



Wanneer is participatie belangrijk?

1. Participatie is vooral nodig voor en door díe belanghebbenden voor wie het besluit een 

directe grote impact heeft op de eigen leefomgeving (omwonenden / direct betrokkenen).

2. Participatie is vooral nodig bij die besluitvormingstrajecten die ‘gevoelig’ liggen in de 

samenleving (waar veel waarde aan gehecht wordt door inwoners en/of sterke 

meningsverschillen over bestaan). 

3. Participatie door belanghebbenden zou altijd in ieder besluitvormingstraject moeten worden 

georganiseerd.

4. Participatie hoeft in de meeste besluitvormingstrajecten helemaal niet apart georganiseerd 

te worden omdat er al voldoende manieren zijn waarop inwoners in het algemeen kunnen 

participeren. (Dorps- en wijkplatforms, in/via de gemeenteraad, initiatieven indienen, etc.)
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Doelen van participatie – Think!

A. Belangen – Inzicht in welke belangen er zijn en geraakt worden

B. Wensen – Inzicht in welke wensen er leven

C. Ideeën /mogelijkheden om tegemoet te komen aan belangen en wensen

D.Deskundigheid – Betrekken van beschikbare relevante kennis en ervaring

E. Betrokkenheid en eigenaarschap – Creëren door participatie

F. Draagvlakpeiling – Inschatting m.b.t. meer voor- of tegenstanders

G.Acceptatie

9-7-2020



Reflectie
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Reflectie

Huidige verordening inspraak en participatie (gemeenteraad Woerden, 2009):

Participatie: het op interactieve wijze betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij 

de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

• WAARDEN VOOR PARTICIPATIE

o SOCIAAL EN ONDERNEMEND (Waardenkader Omgevingsvisie)

o IEDEREEN DOET MEE
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