
Amendementen en moties; Raadsvergadering 28 mei 2020

Motie ‘Wegwijs in inspraak en participatie' (V2)

De Gemeenteraad van Heemstede in vergadering bijeen op 28 mei 2020,

Constaterende dat:
 participatie een speerpunt is van het huidige college; 
 de raad betrokkenheid van bewoners ook aanmoedigt door samenspraak, inspraak en 

participatie;
 participatie bij verschillende nieuwe initiatieven zoals de Regionale Energie Strategie en de 

nieuwe Omgevingswet een grote rol speelt;
 de visie op participatie en daarbij behorende uitgangspunten in de nota Participatiebeleid 

Heemstede in algemene lijnen beschreven wordt en dat maatwerk daarbij uitgangspunt is; 

Overwegende dat:
 het voor bewoners niet altijd duidelijk is welke vormen van inspraak of participatie 

gehanteerd worden;
 niet altijd duidelijk is wat daarbij de randvoorwaarden zijn, en wat de rol is van 

participanten, college en raad, en hoe deze afhankelijk van het project kunnen verschillen;
 de Wegwijzer Initiatief en Participatie, nu nog in concept vorm, hopelijk een inhoudelijke 

leidraad zal gaan bieden voor bewoners die met een eigen initiatief komen;
 dit geen verduidelijking biedt bij andere projecten waarbij sprake is van inspraak of 

participatie; 
 wij reeds verschillende recente voorbeelden hebben gezien waarbij de verwachtingen van 

betrokkenen niet pasten binnen de kaders van het initiatief;
 inspraak en participatie door inwoners niet altijd is gekoppeld aan een duidelijk vervolg, of 

men het gevoel heeft dat geen recht gedaan wordt aan de inbreng of aan de verwachtingen;
 het concept van de Participatie Ladder (p. 30-32, Pionieren in Participatieland, NGB, 3de 

druk; www.participatiewijzer.nl) een goed kader biedt om rollen, vormen en verwachtingen, 
te verduidelijken;

Verzoekt het College:
 het concept van de Participatie Ladder (p. 30-32, Pionieren in Participatieland, NGB, 3de 

druk; www.participatiewijzer.nl) als kader in het beleid op te nemen;
 bij elk project of initiatief (van wettelijke verplichte inspraak tot bewonersinitiatieven en -

participatie) dit kader te hanteren en de rollen en inbreng van participanten, college en raad 
te beschrijven (informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren of meebeslissen).

en gaat over tot de orde van de dag.

Heemstede, 28 mei 2020
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