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Samenvatting 
 
Onderstaande is een overzicht van alle in deze kadernota omschreven kaders: 
 
Speerpunt 1: Structurele samenwerking in combinatie met maatwerk 

1. We willen een volledige vertegenwoordiging van de vier kernen in onze gemeente. Een 
dorpsraad in Reusel is daarbij nog altijd een streven. 

2. Bij bepaling welke groepen bij welk onderwerp worden betrokken wordt gekeken naar de 
relevantie. Partijen moeten niet overvraagd worden, het moet hen raken en zij moeten er zelf 
ook het nut in zien. Burgerparticipatie is een wisselwerking: halen en brengen. 

3. Bij burgerparticipatie is er naast de formele organen ook uitdrukkelijk de ruimte om andere 
belanghebbenden te betrekken. We maken gebruik van maatwerk en flexibiliteit. 

4. Vanuit haar doelstelling om op te treden als regie-gemeente stimuleert de gemeente 
burgerinitiatieven, waar nodig faciliteert zij deze. In samenwerking met inwoners wordt 
gekeken of het initiatief haalbaar is en zo ja hoe dit traject er dan uit zal zien. 

 

Speerpunt 2: Helderheid over verwachtingen 

5. Verwachtingen over de rolverdeling in een traject moeten vooraf duidelijk worden gemaakt. Dit 
doen we aan de hand van de participatieladder. We kiezen hierbij tussen meebeslissen, 
coproduceren, adviseren, raadplegen en informeren.  

6. De gemeente informeert inwoners gedurende het participatietraject over wat er gebeurt met 
hun inbreng. De gemeente informeert inwoners ook over lang stilliggen, uitstel of wijziging van 
voornemens of plannen van de gemeente. 

7. Bij majeure dossiers kiest het college welke vorm van burgerparticipatie wordt gebruikt via een 
projectopdracht. Bij minder omvangrijke trajecten gebeurt deze keuze door de betrokken 
portefeuillehouder. In beide gevallen bereidt de betrokken medewerker een advies over 
burgerparticipatie voor aan de hand van een checklist. Het advies wordt verwerkt in de 
planning of plan van aanpak. De precieze invulling van de burgerparticipatie wordt in overleg 
met burgers gedaan. 

8. In officiële documenten waarin de samenwerking tussen de gemeente en een orgaan voor 
burgerparticipatie wordt vastgelegd, wordt duidelijk de rolverdeling omschreven tussen beide 
partijen. Hierbij wordt ruimte gelaten om per onderwerp en fase van de beleidsvorming te 
besluiten welke trede in de participatieladder wordt gebruikt. 

 

Speerpunt 3: De gemeente is een lerende organisatie 

9. De gemeente Reusel-De Mierden ziet zich als een lerende organisatie. Alle trajecten met 
burgerparticipatie zullen worden afgesloten met een evaluatie. Ook structurele samenwerking 
wordt elk jaar geëvalueerd met de betrokken organen. 

10. De gemeenteraad ontvangt als controlerend orgaan jaarlijks een evaluatie burgerparticipatie. 
Dit is een samenvatting van de verschillende evaluaties met de daarbij behorende leerpunten 
en vervolgstappen. 

11. De gemeente streeft naar overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie, waarbij de 
gemeente participeert in een netwerk van betrokken partijen. 



 4 

1. Inleiding 
 
Binnen Reusel-De Mierden kennen we al diverse georganiseerde participatievormen. Deze zijn in de 
loop der jaren ontstaan, zij het op initiatief van de gemeente of als burgerinitiatief. Daarnaast wordt 
ook gebruik gemaakt van burgerparticipatie in brede zin bij de ontwikkeling van beleidsplannen, zoals 
recentelijk bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  en de transformatie van het sociale 
domein. De gemeente kent echter nog geen beleid op het gebied van burgerparticipatie. Dit gebeurt 
nu veelal ad hoc of op basis van de verschillende convenanten en verordeningen die zijn gesloten met 
de georganiseerde organen voor burgerparticipatie. 
 

1.1  Aanleiding 
Op dit moment is er een aantal ontwikkelingen gaande op het gebied van burgerparticipatie: 

- Onduidelijkheid bij de gemeenteraad over de verhouding, status, rol en 
verantwoordelijkheden van de dorpsraden en de adviescommissie Wonen Zorg Welzijn 
(WZW). 

- Het einde van de iDOPs in Hooge en Lage Mierde is een goed moment om de 
samenwerking te evalueren en hieraan waar nodig een nieuwe impuls te geven. 

- Het samenwerkingsconvenant uit 2009 is door twee van de drie dorpsraden geëvalueerd 
en uit deze evaluaties bleek de noodzaak tot een betere verankering van 
burgerparticipatie bij de gemeente. 

- De adviescommissie WZW heeft aangegeven behoefte te hebben aan een transparanter 
proces en betere werkafspraken. 

 
Bovengenoemde ontwikkelingen zijn enkel nog gericht op de reeds bestaande geformaliseerde 
burgerparticipatie. Daarnaast is er de behoefte om ook in bredere zin duidelijkheid te creëren over hoe 
de gemeente staat tegenover burgerparticipatie (wat willen we ermee, wat zijn de grenzen, etc.). Deze 
ontwikkelingen vragen om een heldere visie over burgerparticipatie vanuit de gemeente en heldere 
afspraken over de uitvoering daarvan. Om deze reden wordt voorgesteld om een beleidsnotitie 
burgerparticipatie op te stellen en daaruit volgend een uitvoeringsplan om het beleid ook te 
verankeren in de gemeentelijke organisatie en in de afspraken met samenwerkingspartners. 
 

1.2 Probleemstelling 
Er zijn verschillende redenen om burgerparticipatie opnieuw tegen het licht te houden. Deze zijn: 
 

- De diverse documenten die de geformaliseerde burgerparticipatie regelen (verordeningen, 
convenant, aankoopbeleid) kennen geen samenhang. Er wordt op verschillende wijze met 
de diverse organen omgegaan en bij sommige (zoals het ouderpanel) is zelfs niets 
vastgelegd. 

- De advisering is daardoor erg verkokerd. Iedereen adviseert over een onderdeeltje van 
het beleid waarbij er weinig onderlinge afstemming is en geen integrale aanpak. 

- Er is geen dorpsraad in de kern Reusel, waardoor deze niet vertegenwoordigd is. 
- Uit de evaluaties blijkt dat de interne verankering binnen de gemeente nog onvoldoende is 

geborgd. Het is nog niet vanzelfsprekend dat de verschillende organen worden betrokken 
en geïnformeerd. 

- Ook blijkt dat de verwachtingspatronen tussen de gemeente en de verschillende organen 
niet op elkaar aansluiten. Vanuit de gemeente wordt vaak gedacht dat een dorpsraad op 
het juiste moment wordt geïnformeerd (na een raadsvergadering bijvoorbeeld) en een 
dorpsraad had verwacht al lang eerder iets van de gemeente te horen. Hierdoor ontstaat 
wederzijds onbegrip en dit bevordert de samenwerking niet. 

 
Het probleem is daarmee als volgt te omschrijven: 
 

 

Door het ontbreken van beleidskaders over burgerparticipatie is er geen eenduidig beeld over 
burgerparticipatie in onze gemeente. Dit geldt zowel voor onze inwoners en externe partners als 
voor medewerkers van de gemeente. Doordat structuur ontbreekt vindt burgerparticipatie ad hoc 
plaats. Dit leidt vaak tot verschillende verwachtingspatronen tussen de gemeente en inwoners. 
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1.3 Doelstelling 
Het is belangrijk om helder te krijgen waar we als gemeente naar toe willen met burgerparticipatie. 
Hoe belangrijk vinden we dit, waar liggen de grenzen? Hoe willen we omgaan met onze organen voor 
burgerparticipatie en de niet-georganiseerde inwoners? Hoe gaan we om met de bovengenoemde 
probleemstellingen?  
 
Het doel van deze kadernota is om: 
 

 
 

1.4 Proces 
Deze kadernota is mede gebaseerd op de uitkomsten van de werkbijeenkomst tussen de 
gemeenteraad en organen voor burgerparticipatie op 10 januari 2013. Het proces rondom de 
kadernota verloopt als volgt: 
 

1. Concept kadernota wordt ter informatie naar het college en de gemeenteraad verstuurd. 
2. Concept kadernota wordt naar de verschillende formele organen voor burgerparticipatie 

binnen onze gemeente verstuurd ter advisering. 
3. Adviezen van de verschillende organen worden verwerkt in de concept kadernota. 
4. Behandeling in het college van burgemeester en wethouders. 
5. Behandeling in commissie inwoners. 
6. Vaststelling door de gemeenteraad. 

 
De kadernota vormt de basis van de beleidsnota. Na vaststelling van de kadernota zal de beleidsnota 
verder worden uitgewerkt. Simultaan aan het schrijven daarvan zullen ook de convenanten en 
verordeningen worden herijkt. Er wordt gekeken of deze nog altijd aansluiten bij de doelen die de 
gemeente en de overige partijen hebben voor de samenwerking en of deze op een goede manier 
worden vormgegeven. De beleidsnota en de daarbij behorende documenten zullen door de 
gemeenteraad worden vastgesteld. Bij de vaststelling van de beleidsnota burgerparticipatie zal de 
Deelnotitie participatie (april 2007) worden ingetrokken. De nieuwe beleidsnota vervangt de vorige. 
Vervolgens wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin handen en voeten worden gegeven aan het 
beleid. Dit plan wordt vastgesteld door het college. 
 

 

Helderheid te verschaffen over op welke wijze de gemeente Reusel-De Mierden om wil gaan met 
burgerparticipatie. Er worden kaders vastgesteld over het hoe, waarom en wanneer. Deze kaders 
worden gebruikt voor de beleidsnota burgerparticipatie en het vernieuwen van de verordeningen, 
convenanten en andere documenten. 
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2.  Kaders over burgerparticipatie 
 

2.1  Definitie burgerparticipatie 
In Reusel-De Mierden hanteren we de onderstaande definitie voor burgerparticipatie: 
 

 
 
Uit deze definitie blijkt dat participatie kan plaatsvinden in verschillende fasen van het beleidsproces: 
van de voorbereiding, bepaling, uitvoering of evaluatie van beleid. 
 
Inspraak wordt vaak in discussies vaak gebruikt als synoniem voor burgerparticipatie. Beide zijn 
echter verschillend. Inspraak is het geformaliseerde sluitstuk van de voorbereiding van een besluit, 
waarvan het ontwerp eenzijdig door de gemeente is opgesteld en waarover inwoners een mening 
kenbaar kunnen maken voordat tot definitieve besluitvorming wordt overgegaan. Gemeenten zijn 
wettelijk verplicht om inspraak in een verordening te regelen. In die verordeningen is inspraak 
‘eenzijdig’ gedefinieerd, dat wil zeggen dat een gedachtewisseling met het bestuursorgaan niet is 
inbegrepen. Inspraak wordt in elk geval verleend als de wet daartoe verplicht. Ook in de andere 
gevallen dat de gemeente besluit dat individuele inwoners of groepen uit de bevolking inspraak mogen 
hebben, gebeurt dit vervolgens via de in de inspraakverordening vastgelegde procedures.  
 
Burgerparticipatie daarentegen stelt vanuit zijn aard veel meer de wederzijdse gedachtewisseling 
centraal: het is een werkwijze, er op gericht om in een zo vroeg mogelijk stadium inwoners bij het 
beleid te betrekken om in een open en evenwichtige wisselwerking tot de voorbereiding, bepaling, 
uitvoering of evaluatie van beleid te komen. Deze op een wederzijdse gedachtewisseling gerichte 
vorm van participatie wordt niet geregeld in de Gemeentewet en de inspraakverordening.  
 
Burgerparticipatie mag niet in de plaats komen van inspraak als inspraak wettelijk verplicht is. Het kan 
uiteraard wel aanvullend daarop worden toegepast.  
 

2.2  Speerpunt 1: Structurele samenwerking in combinatie met maatwerk 
In Reusel-De Mierden vinden we het belangrijk om structureel samen te werken met de organen voor 
burgerparticipatie die reeds in het leven zijn geroepen. Dit zijn de dorpsraden Hooge Mierde, Lage 
Mierde en Hulsel, de adviescommissie Wonen, Zorg, Welzijn, het cliëntenplatform ISD, het ouderpanel 
en de Werkgroep Kunst en Cultuur. 
 
Op dit moment is er echter (nog) geen dorpsraad in de kern Reusel. Hoewel de oprichting van een 
dorpsraad een wens is voor de gemeente is dit afhankelijk van de bereidheid van de inwoners om 
hierin zitting te nemen. 
 

 
 
 
Met alle formele organen worden afspraken gemaakt over de onderwerpen waarbij zij betrokken 
worden. Bij sommige organen zijn dit de wettelijke taken (adviescommissie Wonen, Zorg Welzijn bij 
zaken rondom de Wmo en het cliëntenplatform ISD bij zaken rondom de Wet Werk en Bijstand en 
onderdelen van de Wmo). Bij andere organen is dit meer afhankelijk van het onderwerp (jeugd bij het 
ouderpanel, kunst en cultuur bij de werkgroep) of de locatie in combinatie met een onderwerp 
(leefbaarheid bij dorpsraden). Daarnaast geldt voor alle formele organen dat zij ook bij andere 
onderwerpen betrokken kunnen worden als deze daar voor lenen.  
 

“Burgerparticipatie is het proces waarbij gemeente, instanties, betrokken inwoners en eventueel  
externe deskundigen via een open houding naar elkaar en via een vooraf vastgestelde aanpak  
samen vorm en inhoud geven aan (delen van) de beleidscyclus (voorbereiding, ontwerp, 
uitvoering, evaluatie). Het proces is gericht op het benutten van elkaars deskundigheid en het 
verhogen van draagvlak voor te nemen beslissingen.” 

We willen een volledige vertegenwoordiging van de vier kernen in onze gemeente. Een dorpsraad 
in Reusel is daarbij nog altijd een streven. 
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Naast de formele organen voor burgerparticipatie is er ook de mogelijkheid om afhankelijk van het 
onderwerp ervoor te kiezen om andere groepen of individuele inwoners te vragen binnen een traject. 
Hier wordt binnen de gemeente al gebruik van gemaakt.  
 

 
 
Het is ook mogelijk dat een groep inwoners, verenigingen, instellingen, instanties of een samenstelling 
daarvan zelf met een voorstel komt. De gemeente kan in zo’n geval in participeren in een netwerk. In 
paragraaf 2.4 wordt dieper ingegaan op het streven van de gemeente Reusel-De Mierden naar 
overheidsparticipatie. 
 

 
 

2.3  Speerpunt 2: Helderheid over verwachtingen 
Uit ervaringen uit het verleden in trajecten met inwoners 
blijkt dat het erg belangrijk is om helderheid te creëren 
over het traject en de rol van de verschillende partijen 
daarin. Als bij beide partijen geen helderheid is over hoe 
het traject er uit ziet en wie daarin wat mag doen, 
ontstaan er verschillende beelden hierover. Deze leiden 
uiteindelijk tot teleurstelling door verwachtingen die niet 
worden waargemaakt.  
 
De mate van invloed die deelnemers aan 
burgerparticipatie in een beleidsproces krijgen, wordt ook 
wel voorgesteld als een participatieladder. Het gaat dan 
niet alleen om de beleidsfase waarin inwoners betrokken 
worden, maar ook om de verantwoordelijkheid die 
inwoners krijgen, of anders gezegd, om de rol die ze 
spelen.  
 
De bovenste trede van de participatieladder leidt tot 
overheidsparticipatie waarbij de overheid terug treedt naar een meer ondersteunende en faciliterende 
rol bij burgerinitiatieven. 
 

 
 
Vanuit het perspectief van de inwoner ziet de ladder er als volgt uit:  
 
 
Informeren 
Het politiek bestuur bepaalt zelf de agenda. Hoewel informeren ook vaak wordt genoemd als 
onderdeel van de participatieladder, wordt dit hier niet als een vorm van participatie beschouwd. 
Inwoners worden hierbij slechts geïnformeerd over een beleidsvoornemen of een bepaalde activiteit in 
een beleidsfase. Hen wordt niet om inbreng gevraagd. Rol inwoner: toehoorder.  

Vanuit haar doelstelling om op te treden als regie-gemeente stimuleert de gemeente 
burgerinitiatieven, waar nodig faciliteert zij deze. In samenwerking met inwoners wordt gekeken of 
het initiatief haalbaar is en zo ja hoe dit traject er dan uit zal zien.  

Bij burgerparticipatie is er naast de formele organen ook uitdrukkelijk de ruimte om andere 
belanghebbenden te betrekken. We maken gebruik van maatwerk en flexibiliteit. 

Bij bepaling welke groepen bij welk onderwerp worden betrokken wordt gekeken naar de 
relevantie. Partijen moeten niet overvraagd worden, het moet hen raken en zij moeten er zelf ook 
het nut in zien. Burgerparticipatie is een wisselwerking: halen en brengen. 

Verwachtingen over de rolverdeling in een traject moeten vooraf duidelijk worden gemaakt. Dit 
doen we aan de hand van de participatieladder. We kiezen hierbij tussen meebeslissen, 
coproduceren, adviseren, raadplegen en informeren.  
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Raadplegen 
Het politiek bestuur bepaalt in hoge mate zelf de politieke agenda voor de besluitvorming. De 
gemeente vraagt inwoners om hun mening, hun opvattingen over of visie op bepaalde 
beleidsonderwerpen. De rol van de inwoner dus die van informant. De deelname is relatief kort en 
weinig inspannend, de verantwoordelijkheid is licht. De vrijheid van ‘de politiek’ om de resultaten te 
gebruiken is relatief groot. Rol inwoner: geconsulteerde.  
 
 
Adviseren 
Het politiek bestuur stelt de politieke agenda samen. Deelnemers krijgen informatie over een 
beleidsonderwerp, overleggen daarover en komen tot een advies aan het gemeentebestuur over dat 
onderwerp. Deelname vergt een redelijke tijdsinvestering van inwoners; bij adviesraden zelfs een 

substantiële. Deelnemers nemen een duidelijke 
verantwoordelijkheid: ze zijn aanspreekbaar op 
hun advies. Raad of college kunnen weliswaar 
(een deel van) het advies naast zich neerleggen, 
maar ze dienen wel uitvoerig te beargumenteren 
waarom ze dat doen. Rol inwoner: adviseur.  
 
 
Coproduceren 
Inwoners nemen deel aan de planvorming. Samen 
met beleidsmedewerkers en eventueel externe 
deskundigen werken ze beleidsvoorstellen uit. De 
rol van de deelnemende inwoners lijkt op die van 
beleidsmedewerker. Deelnemers investeren 
relatief veel tijd en ze nemen ook hier een 
duidelijke verantwoordelijkheid: ze zijn (mede-
)aanspreekbaar op de geleverde 
voorstellen/plannen. ‘De politiek’ moet het 
resultaat zwaar mee laten wegen in de 
besluitvorming en dient veel aandacht te geven 
aan terugkoppeling naar de deelnemers over het 
effect van hun inbreng. Rol inwoner: 
samenwerkingspartner.  
 

 
Meebeslissen 
Besluitvorming wordt mede aan de betrokkenen gedelegeerd. Het politiek bestuur verbindt zich aan 
deze besluiten. Inwoners nemen zelf beslissingen binnen het kader dat de raad stelt. Dat kan het 
geval zijn bij referenda of in situaties dat inwoners als buurt- of wijkbewoners zelf bestemmingen 
mogen geven aan een buurt- of wijkbudget. De raad geeft dan gecontroleerd en onder strikte 
voorwaarden bevoegdheden aan een groep inwoners. Vanzelfsprekend moeten dan zaken als 
representativiteit (in de zin van gelegitimeerde vertegenwoordiging), verantwoording en controle, goed 
zijn geregeld. Een bijzondere vorm van participatie op deze trede is het burgerinitiatief, waarbij 
inwoners zelf de mogelijkheid hebben om een onderwerp op de politieke agenda te plaatsen. Rol 
inwoner: medebeslisser. 
 
 
  

De gemeente informeert inwoners gedurende het participatietraject over wat er gebeurt met hun 
inbreng. De gemeente informeert inwoners ook over lang stilliggen, uitstel of wijziging van 
voornemens of plannen van de gemeente. 
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Een belangrijk aspect hierbij is de keuze voor een bepaalde trede in de participatieladder. Het is 
belangrijk om te waarborgen dat er een keuzemoment plaats vindt en dat de keuze niet gebaseerd is 
op willekeur. 
 

 
 
Verder zijn er nog de afspraken die gemaakt zijn en worden met de formele organen voor 
burgerparticipatie in onze gemeente. Ook in dit geval is het verschaffen van helderheid noodzakelijk 
zodat er geen verkeerde verwachtingen ontstaan bij beide partijen. 
 

 
 

2.4  Speerpunt 3: De gemeente is een lerende organisatie 
Trajecten waarvan burgerparticipatie een onderdeel uit maakt duren vaak langer en zijn ook 
complexer dan het uitvoeren van wettelijke verplichtingen. Hierbij zijn ook veel meer mogelijkheden en 
keuzemomenten. Uit evaluaties van trajecten uit het verleden blijkt dat niet altijd alles op rolletjes 
loopt. Vooral de verwachtingen blijken vaak niet overeen te komen met de werkelijkheid.  
 

 
 
De resultaten uit de evaluaties zijn belangrijk om een doorontwikkeling en verbetering te kunnen 
realiseren. 
 

 
 
Het lerende vermogen van de gemeente zal uiteindelijk leiden tot een andere manier van werken. Er is 
in Nederland een omslag te zien waarbij de overheid een meer ondersteunende rol inneemt en zich 
richt op de eigen kracht van inwoners. Inwoners en bedrijven nemen zelf het initiatief en de overheid 
voegt zich daar pas bij als het nodig is (bijvoorbeeld door knellende regels weg te nemen of geld ter 
beschikking te stellen). Zo vindt een omslag plaats van burgerparticipatie (burgers doen met de 
overheid mee) naar overheidsparticipatie (de overheid doet met burgers mee). Overheidsparticipatie 
past heel goed in een tijd van een terugtredende overheid, waarbij burgers meer verantwoordelijkheid 
moeten, willen én kunnen nemen. Het vraagt om een overheid die dit mogelijk maakt door hen te 
ondersteunen en hen de nodige ruimte te geven. In Reusel-De Mierden willen we dit vertrouwen graag 
stellen in onze inwoners. 
 

 
 

De gemeente streeft naar overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie, waarbij de 
gemeente participeert in een netwerk van betrokken partijen.                 

De gemeenteraad ontvangt als controlerend orgaan jaarlijks een evaluatie burgerparticipatie. Dit is 
een samenvatting van de verschillende evaluaties met de daarbij behorende leerpunten en 
vervolgstappen. 

In officiële documenten waarin de samenwerking tussen de gemeente en een orgaan voor 
burgerparticipatie wordt vastgelegd, wordt duidelijk de rolverdeling omschreven tussen beide 
partijen. Hierbij wordt ruimte gelaten om per onderwerp en fase van de beleidsvorming te besluiten 
welke trede in de participatieladder wordt gebruikt. 

Bij majeure dossiers kiest het college welke vorm van burgerparticipatie wordt gebruikt via een 
projectopdracht. Bij minder omvangrijke trajecten gebeurt deze keuze door de betrokken 
portefeuillehouder. In beide gevallen bereidt de betrokken medewerker een advies over 
burgerparticipatie voor aan de hand van een checklist. Het advies wordt verwerkt in de planning of 
plan van aanpak. De precieze invulling van de burgerparticipatie wordt in overleg met burgers 
gedaan. 

De gemeente Reusel-De Mierden ziet zich als een lerende organisatie. Alle trajecten met 
burgerparticipatie zullen worden afgesloten met een evaluatie. Ook structurele samenwerking 
wordt elk jaar geëvalueerd met de betrokken organen. 
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De komende periode zal een periode van overgang zijn waarbij zowel burgerparticipatie als 
overheidsparticipatie belangrijke uitgangspunten zijn. De nadruk zal met name nog liggen op 
burgerparticipatie. Gezien de ontwikkelingen zullen we echter steeds meer naar overheidsparticipatie 
toe gaan. 

2.5  Rolverdeling 
 
Rol burgemeester 
De burgemeester is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor burgerparticipatie. Het is dan ook zijn 
verantwoordelijkheid om de raad jaarlijks te voorzien van de evaluatie burgerparticipatie. Daarnaast 
voert de burgemeester structureel overleggen met de dorpsraden. Bij de adviescommissie WZW zal 
hij als coördinerend portefeuillehouder burgerparticipatie één maal per jaar aanschuiven, of vaker op 
verzoek. Bij de andere formele organen voor burgerparticipatie kan dit ook indien gewenst. Voor 
burgerparticipatie is hij het bestuurlijk aanspreekpunt. 
 
 
Rol college 
De formele rol van het college is die van uitvoerder in het proces. Daarbij hoort de keuze voor wel of 
geen burgerparticipatie en zo ja op welke manier dan. Bij majeure trajecten wordt deze keuze bepaald 
door het college. Bij andere trajecten beslist de portefeuillehouder. 
Daarnaast heeft het college een representatieve rol. Zij zijn het gezicht van de gemeente richting de 
diverse belanghebbenden. Het is belangrijk dat het college en met name de betrokken 
portefeuillehouder zich toont als een betrouwbare gesprekspartner. Ook uitleg over de manier waarop 
burgerparticipatie in een traject wordt toegepast hoort hierbij. Ditzelfde geldt voor de uitleg over wat er 
is gedaan met de inbreng vanuit de inwoners en het afsluiten van het traject middels een evaluatie. 
Naar medewerkers toe heeft het college een voorbeeldfunctie wat betreft burgerparticipatie. Zij zal de 
medewerkers stimuleren om burgers te betrekken bij de beleidscyclus. 
 
 
Rol gemeenteraad 
De gemeenteraad vervult een antennefunctie om signalen spelen op te pikken en deze als input te 
gebruiken voor de beleidsvorming. De raad speelt daarmee een rol in de initiatieffase. Daarnaast kan 
de raad kaders stellen over de mate waarin en de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van 
burgerparticipatie. Tot slot heeft de raad een controlerende rol. In deze rol kunnen zij het college tot 
verantwoording roepen over de uitvoering van burgerparticipatie. Dit gebeurt middels de jaarlijkse 
evaluatie burgerparticipatie. Naar aanleiding daarvan kan de raad de kaders voor burgerparticipatie 
wijzigen. 
 
 
Rol medewerkers 
De rol van een medewerker is om in de uitvoering te zorgen voor goede contacten met de inwoners. 
Zij zijn in het traject projectleider, inhoudelijk deskundige of hebben een ondersteunende functie. 
Verder adviseren de medewerkers het college en/of de portefeuillehouder over de mogelijkheden van 
burgerparticipatie aan de start van een traject. Elke kern van de gemeente heeft een dorscoördinator 
die de contacten onderhoud met de dorpsraad. De leidinggevenden hebben de taak om medewerkers 
te stimuleren en te faciliteren bij burgerparticipatie. 
 

2.6  Communicatie 
Burgerparticipatie en communicatie zijn nauw aan elkaar verbonden. Er is immers geen 
burgerparticipatie zonder communicatie. De (structurele) overleggen met de verschillende organen 
voor burgerparticipatie zijn een vorm van communicatie, Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor 
inwonersavonden over de woonvisie of het centrumplan. In de beleidsnota burgerparticipatie worden 
daarom de structurele onderwerpen vastgelegd zoals niveaus van burgerparticipatie, 
overlegstructuren, verantwoordelijkheden en evaluaties. In de communicatienota gaat het over 
communicatiedoelen en –instrumenten en de rolverdeling in de gemeentelijke communicatie. 
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2.7  Financiën 
Het uitgangspunt is om de borging van burgerparticipatie zoveel mogelijk te realiseren binnen de 
bestaande budgetten. Omdat burgerparticipatie een integraal onderdeel moet worden van projecten 
moet het ook integraal onderdeel uitmaken van het projectplan en de bijbehorende begroting. Ook de 
opleidingsbudgetten voor het personeel kunnen ingezet worden ten behoeve van de verankering in de 
organisatie. Daarnaast zijn er nog de kosten die gemaakt worden voor de instandhouding, opleiding 
en ondersteuning van de verschillende formele organen voor burgerparticipatie. Deze blijven betaald 
uit het subsidiebudget. 


