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MOTIE SUCCESVOLLE PARTICIPATIE

Voorstel....

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen d.d. 4 november 2016

Onderwerp: Succesvolle participatie

De Raad,

Constateert dat:

het college en de raad zich ten doel stellen de inwoners van Heemstede actief te 
betrekken bij bestuurlijke besluitvorming;

- dat daarbij initiatieven vanuit onze inwoners en andere geledingen van de samenleving 
zoals bedrijfsleven en maatschappelijke organisatie worden aangemoedigd en omarmd;

- het College bij eerdere gelegenheid heeft aangegeven dat burgerparticipatie met een 
relatief laag cijfer wordt beoordeeld door burgers, met als redenen: een gebrekkige 
uitvoering aan overheidskant en onduidelijkheid over de reikwijdte van de invloed van 
de inwoners;

- de gemeenteraad het mede daarom wenselijk achtte werkendeweg ervaring op te doen 
teneinde te bepalen hoe participatietrajecten succesvol kunnen worden ingezet en 
gerealiseerd;

- de gemeenteraad in januari 2015 een werkgroep uit de raad instelde met als taak het 
herijken en aanvullen van het participatiebeleid, en in november 2015 besloot deze 
raadswerkgroep tevens de rol te geven van ‘gedelegeerd opdrachtgever’ voor het 
Havenlab.

Overwegende dat:

- duidelijke afspraken vooraf noodzakelijk zijn ten aanzien van wat in een 
participatietraject nu wél en wat er niet of beperkt door (buurt)bewoners kan worden 
bepaald of beïnvloed;

- deze afspraken op maat moeten worden gesneden gegeven de diversiteit aan 
onderwerpen, het belang en de impact van participatietrajecten

- de raadswerkgroep ter ondersteuning van de besluitvorming over participatietrajecten 
zich heeft voorgenomen de raad een praktisch beoordelingskader aan te reiken, dat zal 
zijn gebaseerd op 'lessons learned’, ervaringen elders en op de (gedocumenteerde) 
ervaringen met het Havenlab, waarbij het binnenkort te verschijnen advies van de 
Rekenkamercommissie zal worden meegenomen

- de raadswerkgroep er van uit gaat ruim vóór de'volgende verkiezingen te rapporteren 
aan de raad en daarmee haar werkzaamheden af te sluiten

- in de tussentijd de raadswerkgroep de inhoudelijke rol van de Raad, haar Commissies 
en het College van B&W kan dienen door pro actief te adviseren over 
participatietrajecten

Verzoekt:



- gedurende het traject van herijking van het participatiebeleid, participatietrajecten vóór 
de start ook voor te leggen aan de raadswerkgroep voor advies aan de betrokken 
raadscommissie(s)

- tussentijdse veranderingen van zo’n traject voor zienswijze aan de betrokken 
raadscommissie(s) voor te leggen (B-stuk)

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening en naam:

Ondertekend door de leden van de Raadswerkgroep Participatie:


