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Geacht College,

Bij e-mail van de heer Paschier van 15 februari 2013 heeft u de Wmo-raad verzocht om
advies te geven over de Participatienota. Hartelijk dank voor uw verzoek. Via deze brief
adviseren wij het College als volgt.

I

	

PROCEDURE ADVIESAANVRAAG

Allereerst melden wij het op prijs te hebben gesteld informeel input te hebben mogen geven
op de Participatienota. Voor onze standpunten verwijs ik u ondermeer naar onze brief van 6
januari 2013 en de Inspreeknotitie, die door mij is voorgedragen tijdens de werksessie van de
gemeenteraad van 5 maart 2013. Beide stukken treft u aan als bijiagen bij deze brief en dienen
hier als woordelijk herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Ten aanzien van de procedure rondom de adviesaanvraag moet ons van het hart dat de
volgorde der dingen in onze optiek onjuist is geweest. Na onze brief van 6 januari 2013 is de
Participatienota nog vrij substantieel aangepast. In de laatste bijeenkomst van bet Platform
Burgerparticipatie op 21 december 2012 is bij monde van wethouder De Groene toegezegd
dat de Wmo-raad nog een officiele adviesaanvraag zou ontvangen. Tegen die achtergrond
achten wij bet onjuist dat die adviesaanvraag pas nà behandeling van de Participatienota in bet
College, 12 februari 2013, daadwerkelijk aan ons is gericbt (nadat wij er per e-mail nogmaals
op hadden aangedrongen). Daarmee wordt, eufemistisch uitgedrukt, niet de indruk gewekt dat
onze bijdrage als adviesraad van bet College 'er nog toe doet'.

Zoals u bekend volgt uit bet instellingbesluit van de Wrno-raad van 11 rnaart 2011 (artikel Sc)
dat zes weken moet worden uitgetrokken, in overleg eventueel te verkorten naar 4 weken,
voor een door de Wmo-raad te behandelen adviesaanvraag. Tegen die achtergrond is bet
bepaald niet fraai dat de Wmo-raad op 6 maart 2013 een e-mail ontvangt dat onze bijdrage
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binnen drie werkdagen moet zijn ontvangen om nog meegenomen te worden voor de
raadvergadering van 26 maart 2013. Dat past niet bij Burgerparticipatie en is daarnaast
merkwaardig gelet op de toch al lange doorlooptijd van de totstandkoming van de
Participatienota.

Wij gaan er vanuit dat dit proces in de toekomst zorgvuldiger door het College zal worden
aangepakt en wij adviesaanvragen vanaf nu tijdig zullen ontvangen. Wij rekenen crop dat u
het ambtenarenapparaat op dit punt zult instrueren. Een suggestie van onze kant: waarorn het
tijdig benaderen van adviesraden niet uitdrukkelijk als vast hoofdstuk in alle beleidsnota's
opnemen?

II

	

ONZE INPUT

Wij hebben tijdens de werksessie van de gemeenteraad op 5 maart 2013 onze visie op
Burgerparticipatie voor een belangrijk deel naar voren kunnen brengen. Daarnaast hebben wij
reeds in onze brief van 6 januari 2013 acht aandachtspunten naar voren gebracht.

Als Wmo-raad verwachten wij - conform het Instellingsbesluit - een motivering van wat er
door het College met de door ons aangekaarte punten, uit onze brief van 6 januari 2013 en de
Inspreeknotitie van 5 maart 2013, is gedaan in de Participatienota.

In aansluiting op onze eerdere inbreng willen wij in dit advies enkele concrete voorstellen
doen om de nota verder te verbeteren. De Wmo-raad begrijpt dat het College de
Participatienota niet 'radicaal' kan veranderen in deze fase. Ook begrijpt de Wmo-raad dat er
sprake is van een "werkdocument" dat zich in de loop van de tijd verder zal ontwikkelen. In
de werksessie van de gerneenteraad werd in dat verband ook gesproken over een
Participatienota 2.0, 3.0, enz. Dat lijkt ons een verstandige benadering, waarin ook wij ons
goed kunnen vinden.

Dod van de Participatienota is echter een visiedocument, een stip op de horizon. Naar ons
oordeel betekent dat karakter van de nota dat die stip, het eindpunt, al wel zo duidelijk
mogelijk moet zijn, en de ambitie er vanaf moet spatten! Stichtse Vecht moet wat de Wmo-
raad betreft een ambitieuze gemeente zijn, die lef toont op het gebied van Burgerparticipatie.

In aanvulling op onze eerdere input, willen wij het College, zoals gezegd, enkele heel
concrete voorstellen doen om de Participatienota op deze punten aan te passen. Wij
formuleren daarbij heel concrete teksten, zoals die toegevoegd enlof aangepast zouden
kunnen worden.

III

	

EERSTE VOORSTEL: AMBITIENIVEAU OMHOOG, PILOT VOOR
COPRODUCTIE/COCREATIE

Wij betreuren het dat het College tot op heden coproductie tussen gemeente en burgers niet
als einddoel heeft geformuleerd. Dat is jammer, wij hopen nog steeds op een hoger ambitie-
niveau van Stichtse Vecht. In dat kader kunnen wij ons voorstellen dat wij samen gewoon
moeten beginnen. Waarom zouden wij niet gewoon kijken hoe het bevalt om eens een project
echt samen op te pakken, dus gemeente en burgers die echt samen iets realiseren? Dc
Rijksoverheid is op dit punt over de koudwatervrees aan het heen raken, zie bijvoorbeeld de
totstandkoming van de nieuwe Aanbestedingswet waar zelfs een belangrijke AMvB
(proportionaliteit bij aanbestedingen) door burgers is geschreven. Waarom zou Stichtse Vecht
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niet volgen? Wij pleiten daarom voor een pilotproject van coproductie/cocreatie! Stichtse
Vecht kan haar lef en ambitie laten zien en samen kunnen wij proefondervindelijk vaststellen
of dit tot jets leidt, of het inderdaad leidt tot betere kwaliteit en meer clraagvlak. Concreet
stellen wij voor orn op blz. 13 van de Participatienota de volgende tekst toe te voegen (voor
paragraaf 5.4):

"Dc gemeente proeft dat coproductie/cocreatie tussen burgers en gemeente leeft onder de
burgers/maatschappelijke organisaties. De gemeente wil die vorm van Burgerparticipatie
nader onder de loep nemen en zal een pilotproject starten waarbij coproductie/cocreatie wordt
'uitgeprobeerd', bijvoorbeeld door burgers te laten 'meeschrijven' aan beleid, uiteraard onder
regie van de gemeente. Dit pilotproject zal geevalueerd worden, zodat de waarde van
coproductie/cocreatie in Burgerparticipatie concreet inzichtelijk wordt gemaakt."

IV

	

TWEEDE VOORSTEL: OPLEIDINGSINVESTERING GEMEENTE EN
BURGER SAMEN

Uiteraard is de Wmo-raad niet tegen opleiding van ambtenaren, maar de gemeente kan beter
investeren in bet opzetten van een groot netwerk van burgers/rnaatschappelijke organisaties,
uitgesplitst per beleidsterrein, die samen willen werken met de gemeente. Opleidingsgelden
kunnen naar oordeel van de Wmo-raad dan ook beter besteed worden aan training en
cursussen, waar ambtenaren en burgers/maatschappelijke organisaties samen hun kennis-
niveau opvijzelen. Concreet stellen wij voor om op blz. 18 van de Participatienota de
volgende tekst aan te passen (laatste zin, eerste alinea paragraaf 7.2): "Deze trainingen
organiseren we niet alleen intern voor de ambtenaren, maar ook voor
burgers/maatschappelijke organisaties, waarbij ambtenaren en burgers/maatschappelijke
organisaties bij voorkeur samen deze trainingen volgen." Op blz. 23 van de Participatienota
stellen wij voor de volgende tekst aan te passen (laatste paragraaf): "Het budget
burgerparticipatie is een extra jaarlijks budget van € 92.500 tot en met 2014, waarvan een
substantieel geoormerkt wordt voor burgers/maatschappelijke organisaties."

V

	

DERDE VOORSTEL: PERIODIEKE EN FREQUENTERE EVALUATIE
BURGERPARTICIPATIE

Stichtse Vecht mag wat betreft de Wmo-raad met hun Participatienota de lat fors hoger leggen
met bet risico bet dod net niet te halen, in plaats van de lat laag te leggen en over twee jaar
blij te zijn dat zij de te bescheiden doelstelling te hebben gehaald. Ret College heeft daarbij
terecht gezegd dat de voorliggende Participatienota een startpunt is. Tegen die achtergrond
stellen wij voor om alle participatietrajecten en pilots (zie hiervoor ons voorstel over
coproductie) grondig te evalueren. In die evaluaties moeten dan ervaringen van zowel
ambtenaren als participerende burgers worden meegenomen. Wij stellen het College voor orn
die voortdurende evaluatie - met een eerdere terugkoppeling aan de gemeenteraad dan over
een jaar of over twee jaar - op te nemen in de Participatienota.

VI

	

VIERDE VOORSTEL: PARTICIPATIE IS GEEN KOSTENPOST

Op blz. 7 van de Participatienota, eerste paragraaf, staat de volgende tekst: "Dit vraagt om
stevige investeringen in tijd en geld'. Deze passage geeft de indruk dat Burgerparticipatie een
kostenpost is, die nicer kost dan het oplevert! Dat lijkt de Wmo-raad een niet onderbouwde
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stelling, die ook niet strookt met de presentatie van wethouder De Groene tijdens de
werksessie aan de gemeenteraad op 5 maart 2013. Om onjuiste beeldvorming te voorkomen
(beeld: burgerparticipatie is een last) adviseren wij het College deze gehele zin te schrappen.

Als de gemeente haar burgers/maatschappelijke organisaties weet te mobiliseren en hierdoor
coproductie/cocreatie weet te initiëren, zal dat de gemeente funk wat opleveren. Buiten baten
zal dit zeker ook tot kwalitatief betere besluiten/notities en tot meer draagvlak voor het
gerneentelijk beleid leiden. Ambtenaren zullen er plezier aan beleven om samen met
burgers/maatschappelijke organisaties mooie evenwichtige overheidsproducten te realiseren.
Dat mag best benadrukt worden in de Participatienota.

Wij zijn uiteraard graag bereid orn op het voorgaande een nadere (mondelinge) toelichting te
geven en zien de definitieve Participatienota, inclusief een motivering waarom het College
bepaalde voorstellen eventueel niet overneemt, graag tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de Wmo-raad Stichtse Vecht,

mr. drs. T. R.M (Tom) van Helmond
Voorzitter

Bijiagen: - kopie brief Wmo-raad van 6 januari 2013
- kopie Inspreeknotitie Wmo-raad van 5 maart 2013
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Gemeente Stichtse Vecht
Ta.v. de heer Dick Passchier
Markt 3
3621 AB Breukelen

Per e-mail: dick.passch ier@1stichtsevecht.nl

Stichtse Vecht, 6 januari 2013
Ref nr.: 12271 2WMO
Onderwerp: ontwerpnota Participatie: "Sen andere manier van SAMENwerken"

Beste Dick,

Allereerst namens de Wmo-raad Stichtse Vecht de beste wensen voor 2013. Dat 2013 het
jaar mag worden waarin een prachtige participatienota wordt vastgesteld!

In aansluiting op de door jon bij e-mail van 21 december 2012 omsebreven en door ons
onderschreven interessante, boeiende en verhelderende bij eenkomst tet- afsluiting van het
traject rond de totstandkorning van de nota over burgerparticipatie, zetten wij hierna onze
reeds besproken aanvullingen ter verbetermg van de nota, nog eens beknopt en puntsgewijs
op een nj.

Ambitieniveau: om stappen vooruit te zetten om participatie te borgen in het
gemeentelijk beleid, moeten dat naar ons oordeel

	

en zijn. Het
ambitieniveau in termen van kwaliteit (snellere en grotere stappen rondom
burgeninitiatieven), tijdspad (sne1ler en flnancin mag worden opgeschroefd.
Kosten: en wordt met name gesproken over kosten. terwijl de vrijwillige inbreng
van, burgers geheel buiten beschouwing wordt gelaten. Wij missen in de nota dat de
gerneente door sarnenwerking met burgers veel kan besparen. Het beeid wordt
door participatie beter, maar ook goedkoper orndat op de ambtenareninzet kan
worden hespaard.
Gebiedsgericbt werken is voor ons geen voorheeld, maar een vorm van participatie.
Burgennitiatief: als gemeente meer loslaten, nicer speelruimte voor en uitgaan van
de k,l-acht van de burgers en hun creativiteit en zelforganiserend. vermogen. Bijvoor-
heeldjaarlijks een wedstrijd uitschniven voor een aantal grotere burgeninitiatieven
in plaats van vele kleinere. Na gebleken succes, direct uitrollen in de gehele
gerneente, Deze voi-rn van participatie (coproductie tussen gerneente en burgers)
moet ook een pick krijgen in de gemeentebegroting.
Niet werken naar een stip op dc horizon, rnaar naar ccii voorafomschreven
meetbaar doe! en/of oplossi.ng, met vaste toetsingsmomenten, flu is bet naar ons
idee te weinig concreet,
Sen extra jaarii jks budget voor burgerparticipatie van €92. 500 tot 2014. Niet aileen
voor scholing van amhtenaren en capaciteit van dc pro jectgroep, maar ook een
geoorrnerkt budget voor inhreng, begeleiding en scholing van burgers en
helangenorganisaties.

Mirtin vd Broek
Silversteyn 87
3621 PD Breukelen
Tel.: 0346-26100?
MaO-



- Participatieladder: de huidige ladder is gedateerd en suggereert dat de burger eèn
trap op moet Idimmen om participatie te bereiken. Dat beeld achten wij niet
wenselijk. Om die reden stellen wij voor die participatieladder in de huidige vorm
te schrappen. Als bijiage voegen wij een moderner schema toe. Uiteraard kan de
tekst van dat schema desgewenst nog worden aangepast.

- Platform burgerparticipatie, meer en tijdig blijven betrekken.

Tevens willen wij graag gebruik maken van de rnoge!ijkheid van het spreekrecht bij de
geptande werksessie, waarvoor wij de uitnodiging graag ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Namens de WMO-raad Stichtse Vecht,

Tom van Helmond
Voorzitter



NSPREEKNOT1TE

Werksessie gemeenteraad Stichtse Vecht 5 maart 2013

IINLEDNG

Namens de Wmo-raad Stichtse Vecht heb 1k de eer u enkele minuten te onderhouden
over onze visie op de Burgerparticipatienota: Een andere manier van samenwerken.
Gelet op de korte tijd die mij ter beschikking staat, laat 1k eon lofzang achterwege, en
focus ik op do onderdelen waar de nota wat de Wmoraad betreft nog beter moot. Hot
is jammer dat twee jaar werken (1) flog goon concreet actieplan heeft opgefeverd, (2)
een te vage stip op de horizon aat zien (het mist [ef en ambitie), (3) de financiee
besparingspotentie van echte burgerparticipatie miskent, (4) eon deugdeiijke
communicatieparagraaf ontbeert (communicatie is meer dan 'meer facebook en
socialo media') en (5) eon deugdelijk financiee aanvalspian achterwege Laat. tk pak or
omwille van de tijd enkele zaken ult.

AMBTIENIVEAU OMI )G: OP NAAR COPRODUCTIEL

Het CoUege gaat met de participatienota voor twee ankers Uggen: meer
beieidsparticipatie en meer burgerirtitiatieven. lets gechargeerd betekent dit: de burger
mag meer meepraten en do burger mag meer ideeën opperen. Uiteraard is niemand
tegen doze twee begrippen. Erg ambitleus is hot echter niet. StIchtse Vecht mag wat
ons betreft do lat lois hoger leggen. Wij leggen de lat Uever hoog met hot risico hot
dod net niet te halen, in plaats van do 1st laag te leggen en over twee jaar blij te zijn
dat wij de bescheiden doolstelling hebben gerealiseerd.

Juist bU doze nota - die een stip op do horizon zou moeten zijn - moet lef en ambitie
or vanaf spattenl Hot zou van echte ambitie gjgen om coproductie tussen
overheid en burger in de participatienota als einddoel to formuleren. Op dit punt is de
huidige nota eon gemiste kans, Hot gaat niet aUeen om eon uisterend oor en bet gaat
niet sHeen om meepraten. Einddoel moot zijn dat overheid en burger samen
'overheidsproducten' reaUseren. Onder burgers is eon waanzinnig potentieel om
onder reqie van de qemeente mee te werken san de uitvoering van overheidstaken.
DII ken variëren van burgers die een dccl van het groenonderhoud in do wijk op zich
nernen, tot hot daadwerkelijk meeschrijven san tal van gemeenteHjke note's. Eon
groot dccl van do overheidsactiviteiten eent zich prima voor samen doen (cocreatie).
Om hot meteen concreet te maken: waarom had eon schrijfgroep van bewoners niet
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een groot de& van deze participatienota kunnen schrijven (onder regie van de
gemeente) in p!aats van er alleen over moe te praten? Oak op rksniveau zienwij
deze trend inmidd&s opkomen (zie bUvoorbeeld totstandkoming nieuwe
Aanbestedingswet, daar is zelfs eon belangrijke AMvB's door burgers geschreven).
Ook op het terrein van zorg en welzijn wordt overheidsb&eid steeds meer 'gemaakt'
door burgers en bedrijven. Samen oplossingen realiseren en uitvoeren is daarbij de
toekomst, beteidspartIcipatie zoals die flu in de note is omschreven is dan te beperkt.

1k hoof u niet uit to leggen dat flu 63.000 en in de toekomst ruim 104.000 burgers een
enorm potentieel vormen, met uitgebreide ervaring en expertise op al die terreinen
van do overheid. Uit ervaring kan ik u verteUen dat op het gebied van de Wmo (zorg,
wonen, welzijn, enz.) al 12 zeer gekwalificeerde mensen in de Wmo-raad staan te
trappelen om deze rol op te pakken!

Als u doze ambitie deelt - en met ons meent dat hot College wel wat meer ef en
ambitie meg tonen - dan moet het einddoel van coproductie in de participatienota
opgenomen en uitgewerkt worden!

U!

	

OPBRENGST VAN ECHTE BURGERPARTIC!PATIE (COPRODUCT!E)

Do nota stelt letterlijk dat participatef werken "vraagt om stevige investeringen in tijd
en geld" (blz. 7). Dat is in onze visie eon cruciale denkfout ten aanzien van
burgerparticipatie. Als do gemeente coproductie weet te realiseren (en die ambitie
moot zij hebben) en burgers weet to mobiflseren, dan zal dat do gemeento ook
flnancieel flink wat opleveren. Burgers zijn zo is onze ervaring - nameujk heel graag
bereid am vrijwillig een bescheiden tijdsinvestering te daen voor do gemeentelijke
maatschappij. Als hot do gemeente door een actieve communicatie lukt om 1 op de
50 inwoners gemiddold eon uur per week to laten inzetten voor do gemeente, dan
bespaart dat ongeveer 35 ftc aan ambtenaren. 1k bogrijp dat dit geen populaire
boodschap is voor do gemeente als werkgever, maar dit is wel do keiharde (door Den
Haag opgelegde) realiteit. Om hot simpel te zeggen: goode burgerparticipatie is g
kostenpost maar een besparinqsbron, Dan een (rotorische) vervolgvraag: waarom
zien wij hierover niets terug in de participatienota?

Coproductie leidt in onze visie kortom tot kwalitatief betere besluiten, tot moor
draagv!ak voor gemeentelijk beleid en tot verlaging van kosten. Belangrijkste winst is
misschien nag we! lets heel anders: als \Nmo-raad ervaren wij dat het buitengewoon
inspirerend is om semen to werken aan do oplossingen van ingewikkelde
maatschappelijke vraagstukken waar wij voor staan. Meedoen is nou eenmaal leuker
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dan alleen meepraten. 1k durf zelfs nog eon stapje verder to gaan: 1k denk zeker te
weten dat do gemiddelde ambtenaar or veet piezier aan zal beleven om semen met
burgers mooie overheidsproducten te realiseren!

Eon !aatste woord over do opleiding van ambtonaren omtrent burgerparticipatie.
Uiteraard zijn wij niet tegen opleiding. Het suggereort (ten onrechte) wet een beetje
dat do ambtenaar los zou moeten krgen in hoe hi] of zij near de burger moot
tuisteren. Dat weet die ambtenaar - zo is onze indruk - echter prima. Do gemeonte
kan beter investeren in hot opzetten van eon groot network van burgers die mee
wilten werken met do gomeento, uitgesplitst per beleidsterrein. Als do ambtenaar weet
welke burgers met hem of haar wiflen en kunnen samenwerken om iets tot stand te
brengen, dan komen ambtenaar en burger or samen - ook zonder opleiding - wet uit.
Opleidingsgelden kunnen naar ons oordeel dan ook betor bosteed worden aan
trainingen en cursussen waar ambtonaren en burgors/maatschappelijke organisaties
semen hun konnisnivosu opvijzelen. Onze recente ervaringen op dit punt
(betoidsadviseurs doen mee can Wmo-trainingen van do Wmo-raad), zijn in onzo
optiek veelbelovond en zouden als voorbeold kunnon dionen. Kortom, waarom hot
extra jaarlijks budget van € 92.500 niet 50/50 oormerken voor ambtenaar en burger?

IV

	

AMENDEMENTEN: WIJ PARTICIPEREN GRAAG!

Als afstuiting heb ik voor uw Read een belangrijke oproep: ats het College zeif niet
alsnog kiest voor coproductie als hoofddoel van burgerparticipatie, ats ambitieuze stip
op de horizon, wilt u den ingrijpen en op dit punt amendernenten indienen om hot
College tot meer lef en ambitie to dwingen? Als u hierover met ons door wit proton, of
Hover: als u wilt dat wij hierover met u moeschrijven, dan wed u dat do Wmo-raad met
veel plezier hiorvoor beschikbaar is. Dat zou pas hot summum van burgerparticipatie
met lef en ambitie zijn!

1k dank u hartelijk voor uw luisterond oor.

Namens de Wmo-raad Stichtse Vecht,

Tom van Helmond

Voorzitter
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