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De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 4 november 2019
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad;
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
• ruimte maken voor participatie een van de hoofdopgaven is van de Agenda
biodiversiteit;
•

het bekend is dat in het algemeen stakeholders (burgers en maatschappelijke
partijen rondom een initiatief) moeite hebben om de verschillende rollen van het
college, de gemeentelijke organisatie en gemeenteraad te onderscheiden;

•

met de gemeenteraad niet besproken is hoe zij haar rol in deze Agenda zouden
moeten vullen t.a.v. de participatieprocessen;

•

daar waar participatie niet goed ingekaderd is vaak de groep mondige burgers
veel aandacht krijgen en de stille meerderheid niet of nauwelijks wordt gehoord;

van mening dat
•
het helpt om de gemeenteraad vroegtijdig te betrekken in participatieve trajecten,
zeker als zaken gevoelig worden zoals bijvoorbeeld de bestrijding van de
eikenprocessierups, invasieve exoten en het verminderen van het gebruik van
chemische middelen;
•

In de programmabegroting voor iedereen onduidelijk is wat het proces is hoe
integrale keuzes gemaakt worden, in termen van de participatie van burgers en
organisaties en de samenwerking tussen gemeenteraad, college, ambtelijke
organisatie en gemeenschap;

•

dat het scherp en helder neerzetten van de kaders door de gemeente aan de
voorkant, zowel over het participatieproces als het te bereiken resultaat van de
Agenda biodiversiteit ten goede komt;

roept het college op
•
om de gemeenteraad vooraf te betrekken in haar kaderstellende rol bij de
invulling en uitvoering van de drie strategieën en de verschillende
aandachtsgebieden van de Agenda Biodiversiteit;
•

om de gemeenteraad te laten participeren in het bepalen van de stip aan de
horizon en bij het bepalen van het stappenplan en het vertalen van de
kortetermijndoelstellingen;

•

om de gemeenteraad de mogelijkheid te bieden om de regie te nemen door
samen het Plan van Aanpak Biodiversiteit voor vier jaar vast te stellen inclusief
inzicht in het concreet te bereiken resultaten met SMART ijkpunten na iedere
twee jaar.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Hof van Twente d.d. 4 november 2019.
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