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Onderwerp: Concept beleidsvisie Participatie 
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Hierbij bieden wij u het document aan met een aanzet tot onze concept visie op de burgerparticipatie, dat 
we u voor de vakantie hebben toegezegd, en dat de basis zal zijn voor de verordening burgerparticipatie. 
Centraal in deze aanzet staat hoe we succesvol met de kritische succesfactoren van de burgerparticipatie 
denken om te gaan. 
 
Dit document is gebaseerd op gesprekken met heel veel mensen: insprekers die in de burgerparticipatie 
betrokken zijn geweest, ambtelijk medewerkers, leden van de gemeenteraad en leden en ex-leden van 
vaste adviesorganen. Uiteraard hebben we ook gebruik gemaakt van kennis die in ons land over 
burgerparticipatie inmiddels is opgebouwd. 
 
Het document is dus nog niet voldragen. We hebben ons best gedaan om ook de eerdere bijeenkomsten 
met raadsleden te verwerken, maar het is aan hen om te beoordelen in hoeverre dit is gelukt. 
 
De ambitie die het college met deze visie heeft is de intentie om de denkkracht en energie van onze 
inwoners zo goed mogelijk te gebruiken. Dat doen we door de toepassing van goede burgerparticipatie 
(daar waar dat bij onze taak en rol past). Onze ambitie is behaald als de burgerparticipatie zoveel als 
mogelijk bijdraagt aan: 
 
- de kwaliteit van de plannen; 
- een zorgvuldige afweging van belangen; 
- betrokkenheid van belanghebbenden en belangstellenden bij de plannen en hun woon- of 

leefomgeving en 
- het tegemoet komen aan de wens van belanghebbenden en belangstellenden om mee te denken 

een mee te praten. 
 
Het college wil goede burgerparticipatie tot een alledaags, gewoon, vanzelfsprekend, geïntegreerd 
onderdeel van het gemeentelijk handelen maken. Het moet door en door vanzelfsprekend zijn en goed 
functioneren.   
 
Op 21 september zal het college verder met u hierover van gedachten wisselen, waarna we de 
uitkomsten van de discussie in een definitief voorstel zullen verwerken, waarin we u aan het eind van het 
jaar een bij de visie aansluitende concept verordening burgerparticipatie zullen voorleggen. 
 
We zien uit naar een interessante gedachtewisseling. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
J.W. Westen drs. M.J.F.J. Thijsen 
loco-gemeentesecretaris Burgemeester 
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