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Aanleiding
Op 23 juni j.l. heeft de raad tijdens een themasessie met de raad gesproken over (onder andere)
een lijst van gevallen waarin participatie verplicht gesteld kan worden. In aansluiting op deze
avond, willen wij op 22 september 2021 graag verder met de raad van gedachten wisselen over
het onderwerp participatie in het kader van de Omgevingswet.
In het kader van de Omgevingswet is het voor onze gemeente nodig om te komen tot
participatiebeleid en een participatieverordening. Hiervoor zijn eind 2020 en begin 2021 twee
avonden georganiseerd met Bureau Berenschot, waarbij onder anderen raadsleden, bewoners en
het college aanwezig waren. Naar aanleiding van de resultaten van deze avonden is een concept
participatiebeleid opgesteld. Daarbij is (als bijlage) een handreiking participatie opgesteld
waarmee initiatiefnemers van een participatieproces geholpen kunnen worden een goed proces
in te richten.
Daarnaast is de huidige “Inspraakverordening Gemeente Hof van Twente 2016” uitgebreid tot een
concept “participatie- en inspraakverordening Gemeente Hof van Twente 2022”
Invulling thema-sessie raad 22 september 2021
Op 22 september 2021 lichten we in een presentatie de hierboven genoemde
conceptdocumenten toe en gaan daarover in gesprek (presentatie door Bert Blaauwendraad;
Jeroen Kip + collega’s zijn ook aanwezig om eventuele inhoudelijke vragen mede te
beantwoorden).
Concreet worden toegelicht:
1. Concept Participatiebeleid
2. Concept Werkwijzer Participatie
3. Concept Verordening Inspraak en Participatie
Ter toelichting:
Ad. 1 Concept Participatiebeleid: Dit document omschrijft op hoofdlijnen waarom wij
participatie belangrijk vinden, wat het doel is van participatie en hoe wij daar in de
gemeente Hof van Twente mee om willen gaan.
Ad. 2

Concept Werkwijzer: Participatie is maatwerk. Er is geen blauwdruk te maken van hoe een
participatieproces eruit zou moeten zien. Met de werkwijzer Participatie proberen we
daarom vooral vragenderwijs initiatiefnemers voor participatie op het juiste spoor te
brengen. Door het stellen van vragen kunnen zij nadenken over het doel van hun
participatieproces, de vorm die daar het beste bij zou passen en hoe ze het proces
inhoudelijk vorm kunnen geven en vast kunnen leggen.

Ad. 3

Verordening Inspraak en Participatie: Op basis van het VNG model voor de
participatieverordening, is de huidige Inspraakverordening uit 2016 nu tevens uitgebreid
met participatie. De nieuwe verordening Inspraak en Participatie vervangt daarmee, vanaf
de ingangsdatum van de nieuwe verordening, de oude inspraakverordening.
In de verordening is vastgelegd op welke momenten er wel of geen participatie mogelijk
is, hoe de participatie vormgegeven kan worden en hoe het vastleggen van de resultaten
moet plaatsvinden.

(Vervolg)proces besluitvorming
Deze thema raadsavond maakt onderdeel uit van een totaalproces ten behoeve van de
vaststelling van het participatiebeleid. Deze ziet er als volgt uit:
1. Klankbordavond bewoners op 14 september 2021: een online bijeenkomst met bewoners
waarin we het beleid willen toelichten en de werkwijzer participatie ter informatie laten zien.
Tijdens of na deze bijeenkomst kunnen de deelnemers een (schriftelijke) reactie of
aanbeveling geven (binnen een afgesproken termijn).
2. Thema-sessie met de raad op 22 september 2021: bespreken conceptstukken met de raad,
inclusief een terugkoppeling van de klankbordavond met bewoners;
3. Na 22 september 2021: Verwerken van reacties op de stukken;
4. Medio oktober bespreking definitieve stukken door het college t.b.v. het vrijgeven voor
inspraak;
5. Eind oktober stukken ter inzage leggen t.b.v. inspraak (betreft formele procedure conform de
inspraakverordening);
6. Begin december meningvormende raad (waarin eventuele zienswijzen uit de
inspraakprocedure meegenomen worden);
7. Begin 2022 besluitvormende raad ter vaststelling van de stukken.
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