
e 

z?‚ 

S{ Hof van 

e Twente 

.,_ 

  

  

Aan de raad, 

  

(Onderwerp: Participatienota "Participeren is leren” 
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1. SAMENVATTING 

De nota burgerparticipatie geeft aan wat participatie inhoudt, wat de effecten zijn van burger- 

participatie, gaat in op de rolverdeling tussen raad en college, stelt een aantal randvoor- 

waarden vast en beschrijft welke afwegingen wanneer kunnen worden gemaakt. 

Daarnaast wordt voorgesteld om aan te sluiten bij dat wat we al hebben en participatie in te 

zetten als groeimodel. We leren werkende weg. Tot slot wordt voorgesteld om de instrumenten 

die we nu inzetten onder de loep te nemen, door te ontwikkelen of af te schaffen indien zij 

overbodig zijn of door de tijd zijn ingehaald. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

De basis voor de totstandkoming van de participatienota is neergelegd in het Coalitieakkoord 

en in het Collegeprogramma. 

Coalitieakkoord 

“Het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen en het zorgen dat kansen worden omgezet in 

maatschappelijk rendement, vraagt om intensieve samenwerking tussen college en ambtelijke 

organisatie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties" 

Collegeprogramma 

In het collegeprogramma: 2010-2014 "De nieuwe gemeente" is opgenomen dat dienstver- 

Iening en participatie centraal staan in de pijlers van organisatieontwikkeling. 

“In 2011 gaan we aan de slag met het verder ontwikkelen van burgerparticipatie en zelfsturing. 

In een "participatienota" wordt vastgelegd hoe wij structureel en gestructureerd om willen gaan 

met burger/overheidsparticipatie. Deze participatienota is de opmaat voor de ontwikkeling van 

zelfsturingprojecten in kernen en buurtschappen De stap van een sturende overheid naar een 

faciliterende overheid en zelfsturende kernen is een grote stap. De komende 4 jaren gaan wij 

samen met de burger op zoek naar de mogelijkheden en grenzen van zelfsturing”. 

Totstandkoming 

Bij de voorbereiding van deze nota was onze conclusie al snel dat het onderwerp participatie 

zich niet leent voor een uitgebreide (theoretische) beleidsnota. Het gaat er vooral om dat 

bepaald wordt hoe we participatie in deze gemeente vorm willen geven en binnen welke 

randvoorwaarden en kaders. 

Voorafgaand aan deze nota hebben we in 2011 gewerkt met een aantal pilots, workshops 

georganiseerd voor raadsleden en medewerkers. Daarnaast hebben we meegewerkt aan 

een landelijke benchmark die in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken en de 

VNG is ontwikkeld. De uitkomsten van voornoemde activiteiten zijn opgenomen in de 
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participatienota zoals deze nu voorligt. Het jaarrapport Algemene Bevindingen Benchmark 

Burgerparticipatie ligt voor u ter inzage. 

3. WETTELIJKE GRONDSLAG 

Burgerparticipatie kent geen specifiek wettelijke grondslag. 

4. INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Met participatie willen we burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers meer 

betrekken bij beleidsvorming of uitvoering van beleid. Krachtige kernen en wijken maken we 

samen. We willen de stap maken van een sturende overheid naar een terugtrekkende 

overheid, een overheid die faciliteert en stimuleert waar dat nodig is. Niet om onze 

verantwoordelijkheid af te schuiven maar vanuit de overtuiging dat mensen die de problemen 

dagelijks ervaren vaak ook zelf de sleutel tot een oplossing voor handen hebben. We willen 

bereiken dat burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties weer vertrouwen in de 

overheid krijgen en dat er meer begrip en draagvlak is voor de besluitvorming van college en 

raad. 

Met de vaststelling van deze nota willen we bereiken dat hiermee een goede basis is gelegd 

voor de verdere ontwikkeling en vormgeving van participatie in onze organisatie. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

We hoeven niet meer bij nul te beginnen. We zijn al op vele manieren bezig om de burger mee 

te nemen bij besluitvorming middels thema-avonden, inloopbijeenkomsten, kernavonden etc.. 

We doen dit echter niet op een gestructureerde manier of volgens een bepaalde methodiek. 

Dit leidt er toe dat bij de burger niet altijd even duidelijk is wat er met de inbreng wordt gedaan, 

welke ruimte de burger heeft en wat de vervolgstappen zijn. 

De uitkomsten van de benchmark laten ons zien dat wij het ten opzichte van andere 

gemeenten redelijk goed doen. Daar waar wij opvallend lager scoren is de professionele 

vormgeving en dat is één van de dingen die we willen we gaan veranderen. Wij willen 

burgerparticipatie uit de vrijblijvendheid halen opnemen in werkprocessen en beleidscyclus. 

Middels het ontwikkelen van een aantal instrumenten willen de medewerkers handvatten 

meegeven om een participatief proces te kunnen begeleiden. 

Een professionelere vormgeving houdt ook en vooral in dat bij de start van een traject van 

beleidsontwikkeling en / of besluitvorming de vraag aan de orde komt of en zo ja op welke 

manier participatie wordt ingezet. Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt een 

afwegingskader ontwikkeld. Een voorbeeld van een dergelijk afwegingskader wordt als bijlage 

toegevoegd 

Het is goed om vast te stellen dat participatie een lastig onderwerp is. Gemakkelijk gezegd 

maar in de praktijk vaak lastig vorm te geven. Reden te meer om participatie in onze gemeente 

te zien als een groeiproces. Vanuit het kader zoals neergelegd in deze notitie er mee aan de 

slag en continu en goed evalueren hoe het gaat en waar het beter kan. 

Wij hebben onlangs de nota “In Gesprek” vastgesteld. Deze nota beschrijft wat wij als college 

en de ambtelijke organisatie moeten doen om de communicatie op een strategisch hoger 

niveau te brengen. Communicatie en participatie liggen sterk in elkaars verlengde. Vandaar 

dat u in de participatienota verwijzingen aantreft naar de nota “In Gesprek” en deze als bijlage 

bij deze nota is gevoegd. 

4.C Wat mag het kosten? 

De kosten voor de implementatie en de uitwerking van de acties zoals deze zijn genoemd in 

de nota zullen binnen bestaande budgetten worden opgevangen. Kosten die zijn verbonden 

aan een participatief proces worden rechtstreeks vanuit een project of traject gefinancierd. 
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4.D Wat is het alternatief? 

Nota niet vaststellen en de huidige werkwijze hanteren, waarbij er geen eenheid is in uitvoering 

van communicatietrajecten/processen. 

Indien er geen participatienota wordt vastgesteld is er sprake van een spanningsveld met de 

strategische communicatienota “In gesprek" en wordt hetgeen hierover is omschreven in het 

coalitieakkoord en collegeprogramma niet uitgevoerd. 

4.E Watis het risico? 

Burgerparticipatie is een ingewikkeld proces. Het is van essentieel belang dat er bestuurlijk 

draagvlak is voor een participatief proces. Is er geen bestuurlijk draagvlak dan is een 

participatief proces gedoemd om te mislukken, bijvoorbeeld omdat er bij de burger 

verwachtingen zijn gewekt en deze verwachtingen in het besluitvormingsproces niet waar 

gemaakt kunnen worden. Transparante communicatie is noodzakelijk bij een participatief 

proces. Indien een participatief traject niet goed wordt doorlopen en begeleid bestaat het risico 

dat er, bijvoorbeeld vanwege tegengestelde belangen, conflicten kunnen ontstaan. 

De doelmatigheid van burgerparticipatie is niet altijd direct aanwijsbaar. Het meer betrekken 

van de burgers en organisaties bij besluitvorming zal leiden tot besluiten die meer gericht zijn 

op de wens van de burger, maar het blijft lastig om deze verbeteringen te meten.. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

In 2013 gaan we verschillende communicatie-instrumenten onder de loep nemen en gaan we 

nieuwe instrumenten ontwikkelen. Werkende weg starten we met verschillende instrumenten 

en in het eerste kwartaal van 2014 gaan we evalueren wat we met de nieuwe ingeslagen weg 

hebben bereikt. Daarnaast gaan we trainingsprogramma's ontwikkelen waarbij we zowel bij de 

ontwikkeling als de uitvoering van trainingen gebruik gaan maken van de talenten van onze 

eigen medewerkers. In het kader van mediation hebben we daar goede ervaringen mee. 

5. COMMUNICATIE 

Nadat de nota door uw raad is vastgesteld wordt eerst intern gecommuniceerd over de inzet 

van participatieve trajecten en de instrumenten die daarbij gehanteerd kunnen worden. 

Steviger inzetten op burgerparticipatie zien we eerst als een intern leerproces. 

In de nota “In gesprek" wordt gesproken over een nieuwe opzet voor wijk en kernavonden. 

Bij de implementatie hiervan zal dan ook extern aandacht zijn voor burgerparticipatie. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de secretaris, de burgemeester, 

mr. G.S. Stam drs. J.H.A. Goudt 

Registratienummer : 393664 

Onderdeel : Programma 1. Burger en bestuur 

programmabegroting 

Behandeld door : n gemene zaken 

Datum besluitvorming : 9 oktober 2012 

door B&W 

Bijlagen : Participatienota “Participeren is leren”, inclusief bijlagen 1/m 4 

Ter inzage gelegde : 1. Jaarrapport Algemene Bevindingen Benchmark 

stukken Burgerparticipatie 

(geanonimiseerd)

2. Nota “In gesprek”, communicatievisie 2012-2014 


