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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. De visie op burgerparticipatie vaststellen waarna er ter uitvoering door ons college een 

Actieprogramma burgerparticipatie opgesteld zal worden met daarin de volgende twee opgaven: 
 a. veranker beleidsparticipatie als structurele werkwijze, o.a. door aan te sluiten bij de 

doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en het verzorgen van scholing; 
 b. ontwikkel een duurzaam relatienetwerk (samenwerking) in Stichtse Vecht. 
 
 
Samenvatting 
 
 
Samen met ruim twintig inwoners (Platform burgerparticipatie) en acht raadsleden (Begeleidingsgroep) 
hebben we een visie op burgerparticipatie ontwikkeld. Ook onze vaste adviseurs (adviescommissies en – 
raden) hebben gelegenheid gehad te participeren in dit traject.  
Burgerparticipatie is een middel om de kwaliteit van de besluitvorming in de samenleving te behouden en 
liefst te verbeteren.  
De huidige samenleving kenmerkt zich door het bestaan van complexe netwerken van inwoners en 
organisaties, de netwerksamenleving. Wij willen als gemeente volwaardig en gelijkwaardig in die 
samenleving participeren en ons opstellen als “een goede buur”. Dat resulteert in een visie op de 
zogenoemde “goede buur”-samenleving.  
In dat verband staan we als gemeente voor twee opgaven: 
1. beleidsparticipatie verankeren in onze gemeentelijke manier van werken; daarin willen wij de 

gemeentelijke organisatie doorontwikkelen, en daarbij direct ook de inwoners betrekken; het 
verzorgen van scholing vormt hier een onderdeel van; 

2. een duurzaam relatienetwerk (samenwerking) in Stichtse Vecht ontwikkelen: initiatieven van 
inwoners moeten de kans krijgen tot uitvoering te komen. Daar waar nodig faciliteren en 
ondersteunen wij daarbij als gemeente.  

Om een goede buur-samenleving te kunnen worden, moeten we ons als samenleving samen met 
inwoners verder ontwikkelen. Daarvoor dient het Actieprogramma burgerparticipatie ten behoeve van de 
interne en externe samenwerking, dat in 2013 wordt opgesteld. 
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Bijlagen 
- Nota “Een andere manier van samenwerken. Burgerparticipatie, nu en in de toekomst”. 
- Verslag bijeenkomst op 20.12.2012 met Platform burgerparticipatie en Begeleidingsgroep. 
 
 
 
 
Harmonisatie 
Het voorstel bevat de ontwikkeling van een uniforme manier van werken met burgerparticipatie in de 
gehele gemeente. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het doel van de visie is om de kwaliteit van de besluitvorming in de samenleving te behouden en te 
verbeteren en de kennis en ervaringen binnen de samenleving beter te benutten. Enerzijds door de 
kwaliteit van onze gemeentelijke diensten en producten te verbeteren (beleidsparticipatie). Anderzijds 
door samen met inwoners initiatieven vanuit de samenleving te beoordelen en waar nodig als gemeente 
te ondersteunen, waardoor de inwoners meer kansen krijgen om de samenleving van Stichtse Vecht mee 
te helpen ontwikkelen. Burgerparticipatie draagt bij aan een groter draagvlak. 
 
Argumenten 
Participatie van inwoners speelt een belangrijke rol binnen het beleid van Stichtse Vecht. De eerste twee 
jaren als gemeente hebben nieuwe inzichten opgeleverd. Ook de ontwikkelingen om ons heen van de 
laatste jaren hebben daartoe geleid.  
 
We bevinden ons in een complexe samenleving die is samen gesteld uit wisselende, dynamische 
netwerken van individuen en organisaties, de netwerksamenleving. Binnen die samenleving is de 
gemeente een belangrijke speler, maar zeker niet de enige. We willen samen met inwoners en het 
maatschappelijk middenveld de goede buur-samenleving gaan invullen. Een goede buur die er is wanneer 
je hem nodig hebt. Dat uitgangspunt gebruiken we nu al binnen beleidsonderwerpen als het 
subsidiebeleid en de ingrijpende transities binnen het sociale domein. 
Samen met ruim twintig inwoners (Platform burgerparticipatie) en acht raadsleden (Begeleidingsgroep) 
hebben we de visie op burgerparticipatie ontwikkeld.  
Ook onze vaste adviseurs (adviescommissies en – raden) hebben gelegenheid gehad te participeren in dit 
traject. Hun reactie was globaal bezien dat men positief staat tegen over de gedachten rond de 
doorontwikkeling van burgerparticipatie. Aan de andere kant hebben zij enerzijds te kennen gegeven dat 
de visie nog te algemeen van aard is om daarover een concreet advies uit te brengen, en anderzijds 
geven zij juist heel concrete adviezen. Wij willen deze adviezen een plaats geven binnen het 
Actieprogramma, waar we de adviseurs actief bij willen betrekken. Daarin beschrijven we de stappen 
binnen de interne en externe samenwerking om te kunnen doorgroeien naar een goede buur-gemeente. 
 
Kanttekeningen 
De visie is de doorstart van een andere manier van samenwerken van gemeente en inwoners. We 
spreken dan over een intensief ontwikkeltraject, dat energie vergt van beide partijen. Wij willen periodiek 
de voortgang evalueren en monitoren.  
 
Communicatie 
De nota is tot stand gekomen na uitvoerige consultatie van het zogenoemde Platform burgerparticipatie 
en de Begeleidingsgroep. Ook bij het vervolgtraject zal aan hen worden gevraagd een actieve rol te 
spelen. 
 
Financiën en risico’s 
De uitvoeringskosten als gevolg van het verder ontwikkelen van burgerparticipatie komen ten laste van 
het extra budget voor burgerparticipatie en deze worden verder meegenomen in de ramingen van de 
participatietrajecten. 
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Vervolg 
De beide opgaven worden verder uitgewerkt in een Actieprogramma burgerparticipatie.  
 
 
23 januari 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
Gemeentesecretaris    Burgemeester 
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