Samenvatting
De burger aan boord; ontwikkeling Platform Burgerparticipatie Sociaal Domein
Gezamenlijk op koers komen is het resultaat van de uitdagende vraag vanuit het College van B&W
aan de WMO adviesraad en de Cliëntenraad WWB-WSW om ideeën te ontwikkelen voor een meer
eigentijdse vorm van deelname en betrokkenheid vanuit de burger bij de beleids- en
uitvoeringsprocessen van de gemeente. Deze vraag sloot aan bij het document “Koers” van de
gemeente en geeft tegenwicht aan het beeld , dat de afstand tussen inwoners en de gemeentelijke
organisatie te groot is geworden.
Op basis van de ontwikkelde uitgangspunten, beschreven in de zg. Houtskoolschets, is een groep
burgers vanuit de genoemde raden, uitgebreid met een vertegenwoordiging vanuit het VN-panel en
twee ambtenaren gaan werken aan de invulling van de nieuwe participatievorm in onze gemeente.
Belangrijke uitgangspunten zijn o.a. het starten bij het alledaagse leven van burgers met als doel dat
de burger eigenaar blijft van oplossingen en daarmee zelf de regie houdt over wat er moet gebeuren.
De burger wordt in dit proces samenwerkingspartner en werkt direct mee aan de uitwerking en
uitvoering van beleidsplannen en oplossingen. Met deze invulling wordt aangesloten bij de wet en
regelgeving en doelen van het sociale domein, nl. het sturen op meer participatie van de burger, op
uitgaan van eigen kracht. Het motto is “meedoen” en dit begint al bij het nadenken over nieuw
beleid. Op basis van de zg. “participatieladder” verschuift de nadruk van advisering achteraf (zoals
de WMO adviesraad en de Cliëntenraad hebben gewerkt) naar echt meedenken en meebepalen (cocreatie) van de burger op het gebied van het sociale domein.
Om dit proces van meedenken en meebepalen daadwerkelijk invulling te geven is een centraal punt
nodig in de vorm van het platform Burgerparticipatie Sociaal Domein. Deze draagt zorg voor het
ontwikkelen van initiatieven, coördinatie en permanente betrokkenheid van burgers en het ambtelijk
apparaat. Het platform heeft een vaste kern bestaande uit burgers en ambtenaren, ondersteund
door een goed secretariaat. Ze krijgt de functie om, op het niveau van een dorp , buurt of wijk, de
burgers vanaf de start bij beleidsvorming te betrekken. Een dorp of buurt fungeert op deze wijze als
“ankerplaats” voor deze nieuwe vorm van participatie. Zo ontwikkelen bewoners van Tynaarlo en de
gemeentelijke organisatie een gezamenlijke agenda en werken aan de uitvoering daarvan. Naast de
vaste kern kent het platform tijdelijke leden, die worden geworven op basis van specifieke
betrokkenheid, deelname aan een ankerplaats, resp. pilot, ed.
Het is duidelijk, dat deze verandering en vernieuwing ook veel betekent voor de huidige wijze van
functioneren en denken van de gemeentelijke organisatie, inclusief de politiek. De publieke afstand
wordt kleiner en doet een sterk appel op een nieuwe cultuur van werken en als ook een andere
houding van de gemeentelijke overheid om deze nieuwe benadering te ondersteunen en er ook in
mee te gaan en naar te leven. Een eerste vereiste is al om de beleidscyclus zo in te richten dat echte
deelname van de burger gebaseerd op wat de burger vraagt, resp. nodig heeft, wordt gefaciliteerd.
De inzet is om de komende tijd te experimenteren met de verschillende veranderende rollen, zowel
bij de burger als de gemeentelijke organisatie. We denken op deze manier de juiste vorm te vinden
en vast te houden. Hiertoe zullen pilotprojecten opgezet worden.

