
Advies  Seniorenraad Stichtse Vecht inzake de Participatienota Stichtse Vecht 2012 
 
De Stichting Seniorenraad Stichtse Vecht heeft in de verschillende stadia de discussie gevolgd 
over de nota Burgerparticipatie, voor het laatst in de Werksessie op 5 maart. 
Graag willen wij in dit stadium van de besluitvorming nog het volgende opmerken: 
 

• In algemene zin staat de SR achter de strekking van de nota en achter de gedachte om 
de burger in toenemende mate te betrekken bij gemeentelijke besluitvorming; de  
burger wordt daarbij gezien als gelijkwaardige partij. 

• Het spreekt de SR bijzonder aan dat de nota ervan uitgaat dat (georganiseerde) burgers 
en gemeente onderwerpen gezamenlijk analyseren en samen tot een agenda komen en 
prioriteiten stellen. 

• De SR is ook van mening dat een wezenlijke inbreng alleen kan worden geleverd 
wanneer (georganiseerde) burgers zo vroeg mogelijk worden ingeschakeld en worden 
betrokken bij de achterliggende vraagstelling. 

• De SR is van mening dat bij participatie het “managen van de wederzijdse 
verwachtingen” bijzonder belangrijk is. Daarom is het gewenst dat vóór het begin van 
een traject duidelijk is voor welke vorm van participatie wordt gekozen en wat de rol 
is van de gemeente en van de participanten. De Participatieladder is daarbij een goed 
hulpmiddel. 

• De SR is van mening dat met deze nota als richtsnoer de kwaliteit van de participatie 
in de praktijk nog kan toenemen. Regelmatige evaluatie is daarbij onmisbaar. Een en 
ander moet kunnen leiden tot aanpassingen. 

• De SR acht het een belangrijke omissie dat in de nota geen plaats is ingeruimd voor 
door de gemeente ingestelde en erkende organen, zoals de Sportraad, de WMO-raad 
en de Seniorenraad. Deze bewegen zich immers op hetzelfde terrein en komen ook 
voort uit de gedachte dat kennis en betrokkenheid van burgers onmisbaar zijn voor een 
beleid dat draagvlak heeft.  

• De SR gaat ervan uit dat genoemde raden vroegtijdig worden ingeschakeld bij de 
vorming van het beleid; daarnaast moeten de adviezen van deze raden bij de politieke 
besluitvorming in de Gemeenteraad worden vermeld.  

• De SR verwacht dat deze raden - die langjarig kennis, expertise en contacten hebben 
opgebouwd - in de processen de plaats krijgen die hen toekomt, zoals bij de opstelling 
en uitvoering van het actieprogramma, en in de Participatienota alsnog zullen worden 
genoemd. 
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