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Onderwerp
Dit voorstel gaat over het vernieuwde participatiebeleid.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2020

besluit:

1. Het participatiebeleid van de gemeente Bloemendaal vast te stellen.
2. Een budget van CIO.000 beschikbaar te stellen voor projecten en acties die volgen uit dit 

beleid of uit ideeën van inwoners.

De raad voornoemd, d.d. 28 januari 2021,

CDA dient een amendement in (kenmerk B, corsanummer 2021000361) met als dictum:

Besluit:

het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

beslispunt 2 als volgt te laten luiden:

Een budget van maximaal C10.000 te onttrekken uit het bestaande communicatiebudget voor 
projecten en acties die volgen uit dit beleid of uit ideeën van inwoners.

in het raadsvoorstel bij de 'Evaluatie' de woorden 'werkgroep bestuurlijke vernieuwing' te 
vervangen door 'Commissie Bestuur en Middelen'.

beslispunt 3 toe te voegen:
Op basis van vier afgeronde opgaven het partcipatiebeleid te evalueren waartoe het College een 
notitie overlegt aan de Commissie Bestuur en Middelen.
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Amendement B wordt unaniem aangenomen (19 stemmen voor, 0 rímęrvtégen).

Met inachtneming van aangenomen amendement B wordptéf raadsvoorstel aangenomen met 18 
stemmen voor (VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA, Liberaal Bloemendaal, VDB, Zelfstandig 
Bloemendaal) en 1 stem tegen (Hart voor I

de voorzitter, de griffier,
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Voorgesteld besluit

1. Het participatiebeleid van de gemeente Bloemendaal vast te stellen.
2. Een budget van CIO.000 beschikbaar te stellen voor projecten en acties die volgen uit dit 

beleid of uit ideeën van inwoners.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding voor een nieuw participatiebeleid
In 2016 heeft de gemeente Bloemendaal de handreiking burger- en overheidsparticipatie 
vastgesteld en begin 2017 geëvalueerd. Uit de evaluatie bleek met name dat men onvoldoende 
bekend en vertrouwd was met de handreiking. Deze evaluatie; ervaringen die we inmiddels 
hebben opgedaan met participatietrajecten en de komst van de omgevingswet zijn aanleiding 
geweest om opnieuw te kijken naar het participatiebeleid. Om dit goed te onderzoeken hebben 
we gebruik gemaakt van bestaande onderzoeken (zowel landelijk als van Bloemendaal zelf); 
interviews met een aantal raadsleden, collegeleden en ambtenaren; het onderzoek onder het 
digipanel en de straatinterviews. Uit dit alles bleek dat de visie op het begrip participatie en de 
uitgangspunten die daarbij horen dusdanig veranderd zijn dat een nieuwe participatiebeleid 
wenselijk is.

Beoogd effect
Het participatiebeleid beschrijft de gezamenlijke visie op participatie en daarbij behorende 
uitgangspunten. De samenwerking tussen inwoners en overheid wordt hiermee verbeterd. 
Iedereen weet binnen welk kader we participatietrajecten met elkaar aanpakken en wat we van 
elkaar verwachten. Hierdoor kan de mogelijke kloof tussen de inwoners en gemeente verkleinen. 
Met als effect meer draagvlaak voor genomen besluiten en daardoor efficiënte besluitvorming. Het 
participatiebeleid geeft ruimte om volgens de eisen van de omgevingswet te werken.

Politieke keuzeruimte
Dit beleid bevat uitgangspunten voor, en een visie op participatie. Vaststelling hiervan is een 
bevoegdheid van de raad.

Gedachtegang
Argumenten

Het participatiebeleid sluit aan op wensen en adviezen uit onderzoeken, evaluaties en gevoerde 
gesprekken
Steeds vaker nemen inwoners zelf het initiatief om iets in hun buurt te realiseren en willen ze 
betrokken worden bij processen en besluiten die traditioneel meer bij de gemeente liggen. Uit 
onderzoeken, evaluaties en gevoerde gesprekken blijkt dat bij het vormgeven van deze nieuwe 
samenwerking met name aandacht moet zijn voor:

» Beleid dat aansprekend is voor iedereen 
» Ruimte voor maatwerk
« Praktische handvatten die aansluiten op de behoefte van de gebruiker 
» Verwachtingsmanagement: vooraf duidelijkheid over rollen en proces 

Het participatiebeleid voorziet in deze vier aspecten.

Het participatiebeleid is geschreven vanuit de visie dat het van de samenleving is, niet alleen iets 
van de overheid (beleid aansprekend voor iedereen)
Het beleid gaat niet alleen meer over de rol van de overheid, maar ook over de rol van de 
samenleving. Want iedereen kan initiatiefnemer zijn, zowel gemeente als samenleving. Zo 
verschuift ook de rol van de gemeente steeds meer van 'leidend' naar 'partner'. De wijze waarop
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dit beleid geschreven is draagt hier ook aan bij. Geen complexe overheidstermen zoals 
'overheidsparticipatie' en 'burgerparticipatie', maar voor iedereen begrijpelijke taal.

Het beleid biedt ruimte voor maatwerk door de aard van de opgave centraal te stellen 
In veel bestaande modellen, zoals de participatieladder, is de ruimte om maatwerk te kunnen 
leveren beperkt. Deze modellen zijn bovendien nog geschreven vanuit het idee dat alleen de 
overheid een opgave start, terwijl in de huidige samenleving iedereen een initiatief kan starten. 
Inmiddels zijn er in het land dan ook al vele varianten op de ladder gemaakt die op hun eigen 
manier beter aansluiting proberen te vinden op de behoeftes van (opgaven in) de huidige 
samenleving.
In ons vernieuwd participatiebeleid stellen wij de opgave centraal. Dat betekent: eerst de opgave 
goed verkennen en op basis daarvan bepalen wat de meerwaarde van participatie is; wat de 
ruimte voor participatie is en op welke wijze dit -passend bij de aard van de opgave- vorm kan 
worden gegeven.
Bij complexe opgaven biedt het stappenplan een hulpmiddel om, met behoud van flexibiliteit om 
maatwerk te leveren, toch de benodigde kaders te stellen die het proces en de ínhoud van 
participatie voor iedereen duidelijk houden.

Het stappenplan zorgt bij complexe opgaven voor duidelijkheid over ínhoud, rollen en aanpak, 
maar biedt tegelijkertijd ook ruimte voor maatwerk
Het stappenplan bevat 2 formulieren die vooraf worden vastgesteld door de raad: de 
planomschrijving en het participatieplan.

De planomschrijving geeft met name informatie over de inhoudelijke en financiële aspecten van de 
opgave en de kaders die daar voor gelden.

Het participatieplan is een vernieuwde vorm van de traditionele ’participatieladder' en geeft meer 
mogelijkheid tot maatwerk. Dit past bij het uitgangspunt 'de aard van de opgave bepaalt'.
Het participatieplan bestaat uit 3 stappen;

1. Het bepalen van de ruimte voor participatie.
2. Het bepalen van het doel van de participatie.
3. Rollen en verantwoordelijkheden bepalen.

Belangrijke toevoeging ten opzichte van de traditionele 'participatieladder' is het bepalen van de 
ruimte voor participatie. Als er geen ruimte is - bijvoorbeeld vanwege wettelijke beperkingen - is 
participatie niet verstandig.

Door van tevoren beide plannen vast te stellen is vanaf de start voor iedereen duidelijk hoe het 
proces gaat lopen en waar achteraf op getoetst wordt door de raad.

Aanpassingen aan de gemeentelijke website; een interne werkwijze en een stappenplan bij 
complexe opgaven maken het beleid voor alle gebruikers ook praktisch uitvoerbaar 
Eén van de verbeterpunten van de handreiking was: maak een praktische en concrete vertaalslag 
voor medewerkers en voor inwoners. Door, gekoppeld aan het nieuwe participatiebeleid, ook te 
werken aan een duidelijke interne werkwijze voor ambtenaren én een overzichtelijke gemeentelijke 
website voor inwoners geven wij invulling aan deze behoefte.
De interne ambtelijke werkwijze is er op gericht initiatieven vanuit de samenleving snel te 
kunnen helpen met hun initiatief en te koppelen aan een ambtelijk contactpersoon 
(accounthouder). Daarnaast wordt de aanpak van een complexe opgave gekoppeld aan het reeds 
bestaande projectmatig werken en worden medewerkers hier bij ondersteund.
Op de gemeentelijke website moet het voor inwoners duidelijk zijn waar zij terecht kunnen met 
eigen initiatieven en hoe zij mee kunnen denken met initiatieven van de gemeente. De website 
biedt ook hulp aan inwoners om zelf hun initiatief verder vorm te geven; geeft inzicht in wat zij van
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de gemeente mogen verwachten en biedt de mogelijkheid om contact op te nemen met een 
ambtenaar die verder kan helpen.
Het stappenplan zorgt voor duidelijkheid voor alle betrokkenen; zowel inwoners, ambtenaren als 
college en raad. Bovendien helpt het stappenplan de raad haar kaderstellende rol uit te voeren en 
vooraf mee te geven welke informatie zij nodig heeft om achteraf te kunnen toetsen.

De Ínhoud van het beleid past bij de uitgangspunten van de omgevingswet.
De omgevingswet stimuleert participatie. In de wet staat dat initiatiefnemers moeten aangeven of 
er geparticipeerd is. Hoe zij dit vormgeven is door de wetgever bewust opengelaten. Dit om ruimte 
te laten voor vormen van participatie die aansluiten bij de aard van de opgave en bij de eigen visie 
van gemeenten op participatie.
Op dit moment is Bloemendaal actief bezig met het voorbereiden van de implementatie van de 
Omgevingswet. Lessen die hierbij geleerd worden met betrekking tot participatie worden gedeeld 
met de rest van de organisatie. Dit participatiebeleid vormt ook het uitgangspunt in hoe 
participatieve trajecten binnen de omgevingswet vormgegeven worden.
In 2021 zal de participatie-paragraaf van de Omgevingswet bij de raad worden geagendeerd. 
Daarin wordt de raad gevraagd keuzes te maken bij welke projecten zij over de participatie willen 
beslissen.

Kanttekeningen

Er kunnen mogelijk nog wijzigingen volgen in omgevingswet
De wijze waarop het participatiebeleid is opgesteld sluit aan op alles wat we op dit moment 
weten over de omgevingswet. De omgevingswet is echter nog niet van kracht waardoor de 
mogelijkheid bestaat dat er op aspecten nog wijzigingen volgen. De verwachting is niet dat er 
voor inwerkingtreding van de wet grote wijzigingen volgen op het aspect participatie. Wel kan er 
na inwerkingtreding van de wet en de eerste jurisprudentie aanleiding ontstaan om wijzigingen 
aan te brengen in het beleid. Als dat aan de orde is volgt hiervoor een nieuw voorstel.

Misschien wordt een participatieverordening verplicht
De ministerraad heeft in juni 2020 ingestemd met het wetsvoorstel 'Versterking participatie op 
decentraal niveau', waarin een verplichting is opgenomen om een participatieverordening op te 
stellen. Het doel van het wetsvoorstel is de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, 
uitvoering en evaluatie van beleid te vergroten. Ook wordt het uitdaagrecht, als specifieke vorm 
van participatie, hierin wettelijk verankerd. Het wetsvoorstel ligt op dit moment voor advies bij 
de Raad van State en wordt daarna in de Tweede Kamer besproken. De ervaringen die de 
komende tijd worden opgedaan met zowel het beleid als de werkwijze die nog wordt ontwikkeld, 
kunnen de basis vormen voor het opstellen van een participatieverordening als deze wettelijk 
verplicht wordt. Deze participatieverordening zou dan in de plaats komen van de huidige 
inspraakverordening.

Alternatieven
Alternatief is om niks te doen en het huidige beleid te handhaven.

Overwegingen van het college
Het college kiest niet voor het handhaven van het huidige beleid omdat dit beleid niet meer 
aansluit bij de kenmerken en behoeftes van de huidige samenleving. Zowel de rollen als opgaven 
zijn anders en vaak complexer. Dit vraagt om betere samenwerking en meer maatwerk. Het 
huidige beleid biedt hier onvoldoende mogelijkheden toe. Zo is de participatieladder, een 
belangrijk onderdeel van het huidige beleid, geschreven vanuit de overheid en biedt deze bij de 
complexe opgaven in de huidige samenleving (denk aan: energietransitie, omgevingswet) geen 
ruimte voor maatwerk.
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Middelen
Financiële middelen
Kosten zijn er in de praktijk vanzelfsprekend bij het opzetten en uitvoeren van 
participatietrajecten. De kosten daarvan maken onderdeel uit van het totale financieringsplan van 
het project.
Wel wordt een budget van CIO.000 gevraagd om kosten die ondersteunend zijn aan de uitvoering 
van dit beleid te kunnen financieren. Hierbij kan gedacht worden aan kosten voor 
communicatiemiddelen, maar ook aan kosten voor bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten 
met inwoners.

Personele middelen
Er zijn geen extra mensen nodig.

Organisatorische middelen
Voor vaststelling van dit beleid zijn geen organisatorische veranderingen nodig.
Wel zullen ambtenaren in hun rol als accounthouder moeten groeien. Hiervoor is aandacht 
binnen het vervolgproces na vaststelling van dit beleid, (zie: vervolgproces)

Participatie
Bij het opstellen van het beleid zijn relevante, reeds aanwezige documenten betrokken, 
waaronder de evaluatie van het huidige beleid, de rapportage van de straatinterviews en de 
raadpleging van het digipanel. Daarnaast, zijn interviews gehouden met mensen uit de praktijk 
die een rol hadden bij een initiatief en is de projectleider omgevingswet om input gevraagd.
Communicatie
Communicatie over zowel het beleid als de onderdelen van de te ontwikkelen wegwijzer vindt 
met name plaats via de gemeentelijke website.

Samenwerking (Heemstede)
In Heemstede is een vergelijkbaar participatiebeleid vastgesteld. Het stappenplan is in 
Heemstede nog niet vastgesteld, de verwachting is dat dit in december 2020 zal gebeuren. De 
programmamanager en de participatiewerkgroep werken voor beide gemeenten.

Vervolgproces/evaluatie
Vervolgproces
Na vaststelling van het participatiebeleid zal deze worden verwerkt in een regeling en worden 
gepubliceerd. Het beleid zal op 1 maart 2021 in werking treden.
In de tussenliggende periode wordt de website aangepast en de interne ambtelijke werkwijze 
opgestart.

Evaluatie
Na inwerkingtreding van het participatiebeleid wordt bij nieuwe opgaven gestart met de 
toepassing ervan.. Op basis van 4 afgeronde opgaven wordt het beleid geëvalueerd. Deze 
evaluatie vindt plaats in een gesprek met de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. De resultaten 
worden gedeeld met de raad. Als de evaluatie aanleiding geeft tot aanpassing van het 
participatiebeleid, dan zal hiervoor een raadsvoorstel gemaakt worden.

Bijlagen
2020004330: participatiebeleid Bloemendaal

Achterliggende documenten
» Handreiking Burger- en overheidsparticipatie (2016)
« Evaluatie Handreiking Burger- en overheidsparticipatie (2017)
« Digipanel: peiling participatie en communicatie (2018)
« Resultaten straatinterviews (2019)
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