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ONDERWERP 
Concept ‘Wegwijzer Initiatief en Participatie’ gemeente Heemstede 
 
SAMENVATTING 
De wegwijzer initiatief en participatie is een praktische uitwerking van het 
participatiebeleid. De wegwijzer is bruikbaar voor alle initiatiefnemers. Het geeft 
handvatten om een idee verder te brengen naar resultaat: het toevoegen van 
maatschappelijke waarde. Deze wegwijzer is gemaakt om samen opgaven op te 
pakken op een herkenbare en goede manier. De concept wegwijzer wordt nu 
voorgelegd aan relevante partijen zoals de raad en een aantal deelnemers uit het 
traject ‘Wij maken Heemstede’ om input op te halen over inhoud en vormgeving. 
Deze informatie wordt verwerkt in een definitieve versie van de wegwijzer welke in 
september door de raad kan worden vastgesteld. 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
De wegwijzer initiatief en participatie is een praktische uitwerking van het 
participatiebeleid.  
 
BESLUIT B&W 

1. De concept ‘Wegwijzer Initiatief en Participatie’ verder uit te werken tot een 
definitieve versie; 

2. Dit collegebesluit voor te leggen aan de commissie Samenleving om haar 
zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk) 

 
AANLEIDING 
De gemeente Heemstede heeft de behoefte te beschikken over een eigentijds 
participatiebeleid. Op basis van een leer- en ontwikkeltraject wat al sinds 2014 aan 
de orde is, is nieuw participatiebeleid opgesteld. Dit nieuwe beleid wordt in mei in 
de raadsvergadering besproken en -indien akkoord- vastgesteld. 
In het participatiebeleid is de visie op participatie verwoord.  
Als praktische uitwerking van dit participatiebeleid ontwikkelt de gemeente de 
‘Wegwijzer Initiatief en Participatie’. De wegwijzer wordt opgesteld op basis van 
zowel recente als oudere onderzoeken, interviews en evaluaties. Duidelijkheid, 
transparantie en een helder (besluitvormings)proces zijn woorden die hierin vaak 
terugkomen.  
De wegwijzer beoogt in deze behoeftes te voorzien door een duidelijk overzicht te 
geven van de stappen die nodig zijn om een initiatief – wat uit de gemeente of 
gemeenschap kan zijn – tot een resultaat te brengen. Het biedt handvatten om een 
initiatief inhoudelijk verder uit te werken, om de participatie vorm te geven én geeft 
inzicht in de stappen van bestuurlijke processen. 
Bij de invulling van de wegwijzer worden relevante partijen betrokken, waaronder 
de raad en deelnemers uit het traject ‘Wij maken Heemstede’. De visie van deze 
partijen op de concept wegwijzer, helpt deze verder aan te scherpen.  
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MOTIVERING 
De kern van de wegwijzer is de initiatiefnemer praktische handvatten te geven om 
het proces zo goed mogelijk voor te bereiden en te volgen.  
Het uitgangspunt ‘de aard van de opgave bepaalt’ impliceert daarbij dat per keer 
beoordeeld moet worden welke vorm en mate van participatie aan de orde is om 
deze vervolgens dan weer specifiek toe te snijden op die situatie. De wegwijzer 
schetst een zo breed mogelijk pallet aan verschillende participatievormen.  
 
De wegwijzer initiatief en participatie bestaat uit: 
 

• een algemeen deel; 
• een stappenplan initiatief, het (besluitvormings) proces in grote lijnen; 
• projectplan initiatief; vragen over het initiatief zelf; 
• participatieplan initiatief, om het participatieproces vorm te geven; 
• korte factor C analyse om snel de omgeving in kaart te brengen; 
• tips & tools, werkvormen om ontmoetingen en dialoog te organiseren. 

 
 
Bij gebruik van de wegwijzer geldt: de aard van de opgave bepaalt. Zo zullen de 
verschillende onderdelen van de wegwijzer bij kleine initiatieven minder uitgebreid 
aangepakt hoeven te worden dan bij de grotere, complexe initiatieven. 
 
De wegwijzer is nog in ontwikkeling. De basis van de wegwijzer wordt gevormd 
door onderzoeken, interviews en evaluaties waarbij zowel inwoners, ambtenaren 
als raadsleden betrokken zijn geweest. Maar ook in deze uitwerkingsfase is het 
belangrijk om relevante partijen te blijven betrekken, zodat de wegwijzer blijft 
aansluiten op de behoeftes. 
Daarom worden de komende maanden benut om bij relevante partijen input op te 
halen over de concept wegwijzer. Deze input kan zowel over inhoud als 
vormgeving gaan.  
Voor wat betreft de vormgeving is de intentie een meer interactieve vorm te zoeken 
waarbij men vanuit één overzicht doorklikt naar de verschillende onderdelen. Op 
basis van de behoefte die de gebruiker heeft.  
 
We benutten de periode tot september om te komen tot een definitieve wegwijzer. 
 
FINANCIËN 
Indien voor de verdere uitwerking kosten gemaakt moeten worden voor de 
vormgeving van de wegwijzer, zal hiervoor gebruik worden gemaakt van het 
participatiebudget voor communicatie- en proceskosten. 
 
PLANNING / UITVOERING 
De concept wegwijzer zal in de maanden juni en juli, naast de consultatie van de 
raad in juni,  worden voorgelegd aan een aantal ambtenaren, een aantal inwoners 
die al eerder zijn geïnterviewd over participatie en een aantal deelnemers aan ‘Wij 
maken Heemstede’.  
In september wordt de wegwijzer ter vaststelling aangeboden aan de raad. 
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PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Bij de wegwijzer initiatief en participatie zijn vooral de verbeterpunten en tips 
gebruikt uit alle onderzoeken, interviews en evaluaties. Ook is gebruik gemaakt 
van voorbeelden van de gemeente Groningen, de gemeente Delft, de gemeente 
de Bilt en de gemeente Hilvarenbeek. Vooral een klein aantal interviews met direct 
betrokkenen bij participatietrajecten heeft bruikbare informatie opgeleverd.  
Ook bij de verdere uitwerking wordt een aantal inwoners betrokken. 
 
DUURZAAMHEID 
De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Bij de uitvoering van 
projecten wordt door de gemeente altijd getoetst en gekeken op welke duurzame 
en verantwoorde wijze we iets uitvoeren. Zo ook bij initiatieven. 
 
BIJLAGEN 

1. Concept ‘Wegwijzer Initiatief en Participatie’ 
 
 
BIJLAGEN 
 


