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0. Introductie 

Op 22 januari zijn we als raadswerkgroep met ca. 50 deelnemers (inwoners, organisaties, raadsleden) 

in gesprek geweest over burgerparticipatie, met als concrete aanleiding het projectvoorstel wat we 

in maart ter besluitvorming aan de raad willen voorleggen om burgerparticipatie te verbeteren in ons 

bestuurlijk proces. 

Wij kijken met een goed gevoel terug op de bijeenkomst. De goede gesprekken die er aan de kleine 

tafels zijn geweest, de positieve feedback op de wijze waarop we het gesprek en deze bijeenkomst 

hebben georganiseerd en de waardevolle voorstellen die in de tweede ronde zijn ingebracht. 

We hebben veel goede dingen gehoord en herkennen en onderkennen daar veel in. Vanuit onze rol 

en in deze fase van het proces hebben we gekeken welke onderdelen het projectvoorstel versterken 

en nauw aansluiten bij de gegeven adviezen.  

Op basis daarvan hebben we de volgende concrete voorstellen geformuleerd die we voornemens zijn 

in het projectvoorstel op te nemen. De definitieve aanpassing van het projectvoorstel moet nog 

plaatsen vinden. We verwachten in de eerste helft van maart het voorstel definitief af te ronden.  

 

1. Concrete voorstellen 

1. Voor de in het projectvoorstel genoemde rondetafelgesprekken in de acht gebieden, gaan we als 

raad afhankelijk van actualiteit en thema, andere vormen van ontmoeten en contact maken 

inzetten.  

2. Indien gewenst, organiseren we als raad of ambtelijke organisatie een experttafel/groep, als 

variant op een rondetafelgesprek, om zorg te dragen voor gelijkwaardigheid en uitwisseling in 

kennis tussen inwoners, organisatie, raad en ambtelijke organisatie.  

3. Het college verzoeken we, voortaan bij de grotere en/of participatieve en/of gevoelige 

ontwikkelingen, voorafgaand aan de start van een proces, een Startnotitie aan te bieden aan de 

raad. Hoe, wat, waarom is voor nadere uitwerking.  

4. Daar waar in de aanloop naar de behandeling in de gemeenteraad een groot verschil 

bestaat/ontstaat in standpunten en/of onvrede is over de gang van zaken in het proces, 

organiseren we als raad een informeel rondetafelgesprek. Dit gesprek zetten we in om de 

kwaliteit van het (bestuurlijk) proces te versterken en om het gezamenlijk inzicht in wat er speelt 

te vergroten. Door met betrokkenen in gesprek te gaan en te blijven, creëren we ruimte om 

vertrouwen te herstellen en openheid in communiceren.  

5. Het college verzoeken we, voortaan op elke brief (indien van toepassing) te vermelden wat het 

spreidingsgebied is waar de brief naar toe wordt verstuurd, zodat ontvangers zicht hebben op de 

verspreiding.  

6. Op basis van deze bijeenkomst willen we de genoemde klankbordgroep in het projectvoorstel, 

vervangen door een netwerk of netwerkbijeenkomsten, waarvoor we inwoners, organisaties en 

ondernemers op verschillende wijze gaan uitnodigen, mede ook afhankelijk van onderwerp en 

actualiteit.  

7. We zien dat een normenkader kan helpen bij de verdere uitwerking en verbetering van 

burgerparticipatie. Daar willen we graag het komende jaar samen met het college vorm aan 

geven 

8. Het college verzoeken we om met behulp van een (burger)testpanel de toegankelijkheid van de 

website en Ibabs (gedeeltelijke verantwoordelijkheid college en raad) dit jaar te testen. 

Vooruitlopend op de aanbesteding van Notabizz en Ibabs in 2021 en de wens om tot één 



systeem te komen, is het voornemen de input en betrokkenheid van gebruikers onderdeel te 

laten uitmaken van het proces. 

9. We stellen deze raad voor het voornemen uit te spreken de volgende raadsperiode 2022-2026 

samen op te starten met de stad, inwoners, organisaties en inwoners. Met de optie de opbrengst 

vast te leggen in een Raads-/stadsakkoord. 

10. In het projectvoorstel voegen we toe het verzoek aan het college om jaarlijks drie goede of 

slechte voorbeelden, kort na besluitvorming en afronding, te evalueren (met een brede kring van 

betrokkenen) om zo te monitoren en analyseren waar verbetering en aanpassing zit en 

uitkomsten met de raad/raadswerkgroep te bespreken en te delen.  

11. We verzoeken als raad de griffie om jaarlijks een overzicht van de stand van zaken en voortgang 

van moties en amendementen te publiceren, die toegankelijk te raadplegen is voor 

geïnteresseerden.  

12. Als uitwerking van het projectvoorstel maken we als raadswerkgroep een communicatieplan, 

waarin we de principes en lijnen voor raadscommunicatie en het betrekken van inwoners, 

organisaties en ondernemers vastleggen.  

13. In het projectvoorstel voegen we toe dat we:  

• In het komende jaar brengen we in beeld wat we nu al doen, welke initiatieven en 

ondersteuning er in de stad beschikbaar is en wat er mist? 

• In het komende jaar brengen we in beeld wat we nu al doen voor jongeren en op welke wijze 

we gekoppeld aan de activiteiten uit het projectvoorstel VO scholen kunnen betrekken? 

 


