
Notulen: bijeenkomst Burgerparticipatie 20 december 2012 
Datum: 20.12.2012 
Tijdstip: 17:00 – 20:00 uur 
Locatie: Breukelen, Boom en Bosch 
 
Aanwezig: zie deelnemerslijst 
 
Op 20 december is een laatste bijeenkomst gehouden ter afsluiting van het traject rond de 
totstandkoming van de nota over burgerparticipatie. Tijdens de bijeenkomst zijn opmerkingen die 
aanpassingen in de tekst nodig maken. Er is afgesproken dat de notulen met de aanvullingen 
gelijktijdig met de ontwerpnota burgerparticipatie aan het college en later de werksessie wordt 
aangeboden.  
 
De voorlopige conclusies die kan worden getrokken luidt: we zijn op de goede weg; burgerparticipatie 
is net zo beweeglijk als een zwerm spreeuwen (voor de liefhebbers: 
http://www.youtube.com/watch?v=eakKfY5aHmY; we hebben nog een lange weg te gaan) en we 
willen daarmee aan de slag; en ten slotte …. perfect kunnen we het niet maken, maar wel beter dan 
nu. 
 
Al met al reden genoeg om de ontwerpnota gaten verbeteren met de aanvullingen/kanttekeningen die 
tijdens de bijeenkomst op 20.12.2012 zijn geplaatst.  
Bovendien krijgt iedereen tot uiterlijk 7 januari 2013 12:00 uur de gelegenheid om concrete 
tekstvoorstellen door te geven.  
 
Nadat alle opmerkingen zijn ontvangen wordt een definitieve ontwerptekst gemaakt, die naar het 
college gaat. Vervolgens komt die aan de orde in de werksessie, waar iedereen ook weer inbreng kan 
leveren.  
Nogmaals voor de duidelijkheid: de visie staat in de nota, de uitwerking komt in het 
Actieprogramma. Alle aanvullingen, opmerkingen en inbreng is en blijft een advies aan het college 
 
 
Opmerkingen gemaakt tijdens de bijeenkomst 
 
- Adviesraden en adviescommissies 
Inschakelen van de adviesraden/-commissies > wellicht via de griffie 
Ook betrekken: Wmo-raad, Sportraad, Seniorenraad, Cliëntenraad  
 
 
Ten aanzien van de inhoud 

- - onderscheid beleidsparticipatie – burgerinitiatieven 
- - nota gaat over een visie, ambities en intenties 
- - uitwerking: Actieprogramma = gericht op concrete acties vanaf 2013 
- - dit is een kadernota: continu in ontwikkeling, dus nooit helemaal af 
- Ambitieniveau: netwerksamenleving mag steviger- wat wil je als resultaat? 
- maatschappelijk rendement: (voor wat hoort wat) wat levert het financieel op? 
- gezamenlijke verantwoordelijkheid 
- hoe daag je burger uit; hoe zoek je ze op? 

 
Inhoudelijke toevoegingen aan de tekst 

- weglaten: participatieladder  
- weglaten: bolletjesschema 
- toevoegen: participatiewijzer Prodemos/Nationale ombudsman 
- communicatieorganogram 
- toevoegen: periodieke evaluatie en monitor opnemen 

 
Tav het proces 

- advies platform burgerparticipatie aan college; inwoners kunnen toto 07.01.2013 reageren 
- college legt voorstel voor aan werksessie/raad 

http://www.youtube.com/watch?v=eakKfY5aHmY


- werksessie: met inspreektijd burgers; doorgeleiding naar de raad 
- gemeenteraad neemt besluit 
- Kernvraag: zijn de inwoners voldoende gekend/betrokken in het proces? > conclusie: de 

participatie vooraf kan altijd meer/beter: voor dit moment is het belangrijkste dat er een 
concreet behandelstuk ligt waarover vooraf participatie heeft plaatsgevonden. 

 
Tav het vervolgproces 

- Afspraken over tijdpad, bijv. participatieagenda 
- Jaarlijkse evaluatie en monitoring 
- Actieprogramma = nadere uitwerking 

 
Benoemen rollen/verantwoordelijkheden 

- Gemeenteraad: wat is precies de kaderstellende taak? > uitleggen + iets uitgebreider 
beschrijven 

 
Actieprogramma 

- training/cursussen vooraf voor bestuur, ambtenaren en burgers; liefst in samenwerking en 
samenhang 

- training van alle betrokkenen bij gemeente en burgers 
 
Voorwoord/aanbiedingsvoorstel raad 

- Duidelijk omschrijven hoe de burgers erbij betrokken zijn geweest en hoe het proces is 
verlopen 

 
Ervaringen bij andere gemeenten 

- er zijn meer gemeenten die met dezelfde participatievragen worstelen; advies: sluit daarbij 
aan 

- gemeente Lochem heeft bijvoorbeeld onlangs rigoureus het roer omgegooid 
- op het internet is heel veel informatie terug te vinden 

 
 
Verdere procedure: 
 

- 15 januari.2013: behandeling in college van B&W 
- 5 februari 2013: werksessie (besluit presidium valt op 23 januari.2013) 
- 26 februari 2013: behandeling in gemeenteraad 

 
 
  



Presentielijst 
Bijeenkomst over nota burgerparticipatie 
Datum: 20.12.2012 
 
Guus Barnstijn inwoner Breukelen Noord Platform  
Elsa van Bergen inwoner Breukelen Platform  
Tom Blanken  Platform  
Ida Bloemendal RMO Belangstellende 
Annie de Boer  Begeleidingscommissie 
Cees Boonacker  dorpsraad Nigtevecht en UVKK Platform  
Jos Boss Wijkcommissie Broeckland Platform  
Pim Bout Wmo-raad Platform  
Iny Bosdriesz Projectteam Gemeente 
Bob van Dobbenburgh seniorenraad Stichtse Vecht Platform  
Pieter Doesburg Projectteam  Gemeente 
Janine van Doesburgh  Begeleidingscommissie 
Pascal van Droogenbroeck  Platform  
Hans Fritsche Vm. wijkcomité Breukelen Midden Platform  
Pieter de Groene Wethouder Gemeente  
Tom van Helmond Voorzitter Wmo-raad Platform  
Linda Hogeveen  Begeleidingscommissie 
Cock van der Kaaij  Gemeenteraad  
Dick Passchier Projectleider  Gemeente 
Fer Poncia wijkcommissie Fazantenkamp Platform  
Ike Roetman  Begeleidingscommissie 
Lucas Schansman voormalig lid wijkcommissie 

Zandweg-Oostwaard 
Platform  

Louis Smeets Wmo-raad Platform  
Hetty Veneklaas  Begeleidingscommissie 
Renie Vis  Begeleidingscommissie 
 
 


