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Aanleiding 
De behandeling van het participatiebeleid is op de agenda verplaatst van september naar 
maart 2020. 
In dit collegebericht licht ik de achtergrond van deze verplaatsing toe. 
 
Oorspronkelijke planning 
Bij het maken van de planning begin dit jaar was de gedachte om op basis van een analyse 
van bestaande stukken en voorbeelden uit het land een conceptstuk te maken waarover de 
discussie gevoerd kon worden. Op basis van deze opzet is de planning op september gezet.  
 
Uitgebreider voortraject 
Toen in mei -na de afronding van de straatinterviews en het opstarten van Wij maken 
Heemstede- is gestart met het verder uitwerken van het traject om tot participatiebeleid te 
komen, is echter besloten de aanpak te wijzigen.  
Aanleiding is de eerste snelle analyse van bestaande stukken en de steeds verder 
ontwikkelende omgevingswet.  
 
Uit de korte eerste analyse bleek vooral dat -net als bij het woord ‘participatie’- ook als het 
gaat om participatiebeleid veel verschillende beelden bestaan waarover dit precies zou 
moeten gaan. Daarnaast is ook rondom de omgevingswet nog veel onduidelijk over 
participatie, iets waar de meeste gemeenten nog mee worstelen als het gaat om het vormen 
van participatiebeleid.  
Voor wat betreft de omgevingswet komt er geleidelijk aan wat meer richting, maar blijft het 
nog wel even zoeken en vooral zorgen dat we aangehaakt blijven bij de ontwikkelingen.  
Het eerste punt over de onduidelijkheid waarover het precies gaat in het beleid, is iets dat 
wat het college betreft meer aandacht vraagt en reden om het proces om te komen tot beleid 
min of meer om te draaien. We starten niet met een conceptstuk op basis van een 
bureauonderzoek, maar gaan eerst met gebruikers in gesprek om ervaringen, wensen en 
verwachtingen op te halen. 
 
De uitdaging is namelijk om participatiebeleid op te stellen dat alle gebruikers helpt in het 
prettig doorlopen van dit soort trajecten. Het gaat daarbij niet alleen om trajecten die gestart 
worden vanuit de gemeente, maar ook om initiatieven vanuit inwoners of ontwikkelaars 
waarbij het vormgeven van de participatie (conform de nieuwe omgevingswet) meer een 
verantwoordelijkheid van inwoner/ontwikkelaar is. 
Door te starten vanuit de ervaringen, wensen en verwachtingen van de gebruikers hopen we 
beleid op te kunnen stellen waar alle gebruikers goed mee uit de voeten kunnen. 
  
Hoe pakken we het aan? 
Het ophalen van ervaringen, wensen en verwachtingen doen we door middel van het voeren 
van een serie interviews met personen die wij specifiek benaderen. 
Voor de zomer is al een aantal interviews gehouden met ambtenaren die betrokken zijn 
geweest bij participatietrajecten. 
In het najaar worden alle collegeleden geïnterviewd en zal een aantal ervaren inwoners 
worden benaderd. En, zoals eerder al door de griffier gecommuniceerd, benutten we ook 
graag de  uitkomsten uit de interviews met raadsleden die door Eelke Visscher (van de 
VNG) worden gehouden. 
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Ook betrekken we de resultaten uit de eerder dit jaar gehouden straatinterviews en maken 
we uiteraard ook een analyse van alle bestaande lokale rapporten en ervaringen uit het land. 
Een deel hiervan is voor de zomervakantie al gedaan; dit najaar ligt de focus met name op 
de interviews en het verwerken en analyseren van de resultaten hiervan. We zijn voor wat 
betreft de planning ook deels afhankelijk van de beschikbaarheid van de te interviewen 
personen. 
 
Op basis van alles wat we dit najaar ophalen wordt vervolgens een conceptstuk opgesteld. 
Deze staat in de planning voor maart 2020. Wellicht dat voorafgaand aan dit stuk nog een 
discussieavond zal worden gepland; dit hangt af van de uitkomsten van de interviews en de 
analyse. Hier kunnen we nog niet op vooruitlopen. 
 
 


