
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘De betrokken burger‘ 
INITIATIEFVOORSTEL BURGERPARTICIPATIE 

THEO KERSTEN EN HOLGER RODOE 
  



 

 2 

VOORWOORD 

De gemeente Gennep ondergaat op dit moment veel veranderingen die te maken hebben met het 

zwaar weer waarin wij door de financiële en economische omstandigheden verkeren. Gemeenten in 

Nederland moeten hun uitgavenpatroon aanpassen en daarnaast de verantwoordelijkheid nemen 

voor de uitvoering van taken die tot op heden bij de rijksoverheid en de provincies waren 

ondergebracht. Ingrijpende veranderingen op het beleid van gemeenten om te komen tot een 

participatie maatschappij waarbij iedere burger vanuit zijn eigen kracht wordt gevraagd om mee te 

denken en de eigen leefomgeving te verbeteren. 

Terwijl in deze omslag veel wordt verwacht van de burgers is het ook aan gemeenten om te voldoen 

aan hun verplichtingen en de eisen de inwoners stellen. Gezamenlijk opkomen voor de gemeenschap 

waarin wij leven is het uitgangspunt voor een betere toekomst van onze gemeente met alle dorpen 

en wijken.  

Voor ons, Theo Kersten en Holger Rodoe was het opstappen van de Burgeradviesraad eind 2011 een 

ingrijpend moment waar de beperkingen van burgerparticipatie in onze gemeente duidelijk werden. 

De Burgeradviesraad was opgericht vanuit een gedachte om vanuit de samenleving meer inbreng te 

ontvangen over het gemeentelijk beleid. Concluderend waren de mogelijkheden voor de 

Burgeradviesraad echter beperkt en werd vooral vanuit de ambtelijke organisatie en de 

gemeenteraad geen contact en advies gezocht bij de Burgeradviesraad. 

Gedurende 2012 is herhaaldelijk het gesprek gezocht met o.a. de voormalige leden van de 

Burgeradviesraad en andere adviesgroepen zoals de WMO-raad. Met behulp van de gemeente 

hebben dorps- en wijkraden zich verder kunnen ontwikkelen tot een essentiële schakel in het contact 

tussen gemeente en inwoners. Maar dit mag niet het einde zijn in de veranderingen die wij op gebied 

van burgerparticipatie willen bieden.  

Met deze nota willen wij benaderen wat burgerparticipatie precies is, wat inwoners van de gemeente 

Gennep aan mogelijkheden hebben en moeten krijgen om te kunnen participeren en welke rol de 

gemeenteraad – en dus de politiek – heeft in het betrekken van burgers bij besluitvorming. Het mag 

dan ook niet gaan om een statische nota die perfecte oplossingen biedt en een precies kader schetst 

waarbinnen burgerparticipatie mogelijk is. Deze nota ‘De betrokken burger’ is een startpunt voor een 

open en constructieve houding van politiek, gemeente en burgers om gezamenlijk te werken aan de 

best mogelijke manier om burgerparticipatie in de gemeente Gennep vorm te geven. 

Op 25 februari 2013 heeft er een Burger Ontmoetings Plaats met als thema burgerparticipatie plaats 

gevonden. Burgers van de gemeente Gennep willen graag meedenken in het beleid van de 

gemeente. Men gaf aan: ‘Kom naar de mensen toe! Pak de onderwerpen op daar waar ze spelen. 

Zorg dat de gemeente een laagdrempelig gebeuren wordt. Verklein de afstand die men nu te groot 

vindt.’ 

THEO KERSTEN EN HOLGER RODOE 
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WAT IS BURGERPARTICIPATIE 

Participatie is het betrekken van mensen in verschillende stadia van beleidsontwikkeling en 

beleidsrealisering. 

Het doel is om verschillende groepen uit de maatschappij te betrekken. Dit met als gedachte samen 

weten we meer dan alleen. Burgers vinden het prettig om betrokken te worden bij zaken die hen 

aangaan. Burgerparticipatie kan een middel zijn om waardevolle input uit doelgroepen te halen. Kan 

gebruikt worden door gemeente, politie, woningbouwcorporatie, ziekenhuizen etc. 

Online participeren kan worden ingezet om jongeren te betrekken bij het ontwikkelen en realiseren 

van nieuw beleid. Ook kan het uitstekend gebruikt worden bij het aanboren van nieuwe 

doelgroepen. 

Onderwerpen waarbij onderzocht kan worden hoe mensen erover denken zouden de volgende 

kunnen zijn: duurzaamheid op allerlei gebied, nieuwe plannen voor een wijk, toekomstvisie voor een 

gemeente, ideeën om financiële huishouding op peil te brengen etc. 

 

 KANSEN: 

- Burgers zijn niet alleen inwoners, ze zijn vakmensen die vanuit hun expertise kunnen 

meedenken over beleid 

- Bewoners kennen hun eigen omgeving beter dan wie dan ook. En dus moet deze ervaring 

worden meegenomen in het maken van beleid 

- Burgerparticipatie kan de legitimatie van beslissingen vergroten omdat door samenwerking 

tussen burgers en gemeente breed gedragen oplossingen kunnen worden gevonden 

- De gemeente kan niet meer alles zelf doen, de burgers die zelf voor hun wijk of dorp willen 

zorgen zijn nodig 

- Door het directe contact tussen burgers, gemeente en gemeenteraad te verbeteren kan het 

vertrouwen in de overheid weer vergroot worden 

  

• VNG magazine van 4 januari 2013 pagina 21 

"Verwacht je van burgers een serieuze bijdrage, dan is 
dat wel het minst wat zij van hun gemeente mogen 
verwachten. Een mooie uitdaging voor de toekomst." 
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CLEAR MODEL 

Om nader grip te kunnen krijgen op de vraag wat een ideale vorm van burgerparticipatie zou kunnen 

zijn, is gezocht naar bestaande theorieën en voorbeelden van burgerparticipatie. In het navolgende 

zal het CLEAR model worden toegelicht waarbij vanuit verschillende factoren wordt gekeken naar 

bepaalde omstandigheden die burgerparticipatie kunnen bevorderen. Het CLEAR model is in die zin 

een instrument dat kan verklaren waarom mensen wel of niet participeren. Voor de gemeente 

Gennep kan dit model als uitgangspunt dienen om burgerparticipatie beter vorm te geven in het 

besluitvormingsproces. 

HET CLEAR MODEL: 5 PUNTEN VAN BURGERPARTICIPATIE.  

Het CLEAR model geeft geen vaste schetst waarna gemeenten moeten samenwerken met burgers, 

het CLEAR model is in die zin geen ideaal type. Het geeft kaders mee die handvatten bieden voor de 

overheid in haar bemoeienis om burgers bij de beleidsvorming te betrekken. 

Het CLEAR model benaderd participatie op basis van Can do, Like to, Enable to, Asked to en 

Responded to. In het onderstaande is geprobeerd om deze begrippen naar uitgangspunten van 

burgerparticipatie in de gemeente Gennep te vertalen: 

C = Can Do:  Kunnen inwoners participeren, zijn ze competent en heeft men genoeg 

capaciteiten om dit te kunnen? 

L = Like to:  Willen inwoners participeren? Zien zij zich voor zichzelf genoeg redenen om 

te participeren? Is men genoeg gemotiveerd? Is er draagvlak voor iedereen? 

E = Enable to:  Worden inwoners in staat gesteld om te participeren? Worden de 

mogelijkheden hiertoe geboden? Krijgt men een kans? 

A = Asked to:  Worden inwoners gevraagd te participeren? Is er een extra positieve 

stimulans tot participatie? 

R = Responded to:  Wordt er naar inwoners teruggekoppeld, zowel naar inhoud als proces? Zien 

zij hun bijdrage terug? Is hen verteld wat er met de geleverde bijdrage is 

gedaan? 

Tijdens de Burger Ontmoetings Plaats werd besproken dat de gemeente Gennep deze beginselen op 

de volgende algemene wijze moet verwerken in de dagelijkse processen: 

Can do:  Burgers in de gemeente Gennep zijn voldoende competent om hun bijdrage te 

leveren aan de toekomst van de gemeente. 

Like to:   De motivatie van de burgers in Gennep om een bijdrage te leveren haalt men uit hun 

dagelijks leven. 

Enable to:  Burgers krijgen van de gemeente Gennep de ruimte om bijdragen te leveren. 

Asked to:  In Gennep worden burgers actief benaderd om hun bijdragen te leveren. 

Responded to:  Vanuit de gemeente Gennep bestaat er waardering voor de geleverde bijdragen van 

haar inwoners. 
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NATIONALE OMBUDSMAN: ERGERNISSEN VAN BURGERS 

De Nationale Ombudsman onderzoekt regelmatig de ergernissen van de burgers in Nederland. Uit 

zijn onderzoeken blijken burgers in totaal negen ergernissen richting een gemeente te hebben.  

REACTIES VANUIT GEHEEL NEDERLAND.  

1 Politiek heeft al besloten. 

2 Te laat betrekken van burgers. 

3 Negeren inbreng van burgers. 

4 Besturen en ambtenaren weigeren een gesprek met burgers over voorgenomen plannen. 

5 Gemeente verstrekt geen informatie over beslissingen die de directe leefomgeving van de 

burger raken. 

6 Door een gebrek aan informatie stroken de verwachtingen van burgers of maatschappelijke 

groepen niet met de realiteit. 

7 Gemeente handelt onzorgvuldig. 

8 Onvolledige informatie. 

9 Gehoord worden of je zin niet krijgen. 

OPLOSSINGEN DIE DE NATIONALE OMBUDSMAN AANDRAAGT: 

1 De gemeente motiveert of en zo ja hoe ze burgers betrekt bij beleids- en besluitvorming 

2 De gemeente maakt participatie een vast onderdeel van het politieke en bestuurlijke 

besluitvormingstraject 

3 De gemeente gaat zeer terughoudend om met de mogelijkheid participatie te beperken 

vanwege het algemeen belang. Kiest de gemeente hier wel voor dan moet ze deze keuze ook 

voldoende motiveren 

4 De gemeente bepaalt, voordat het participatietraject van start gaat, welke rol de burger 

krijgt 

5 De gemeente zorgt voor een zorgvuldig vormgegeven participatieproces 

6 De gemeente is oprecht geïnteresseerd in hetgeen burgers naar voren brengen en laat dat 

merken in woord en daad. 

7 De gemeente weegt de inbreng van burgers mee in de uiteindelijke beslissing en maakt dat 

zichtbaar 

8 De gemeente levert extra inspanning om álle belanghebbenden actief te betrekken, dus ook 

degenen die zich niet meteen in eerste instantie zelf aanmelden 

9 De gemeente informeert de burger tijdig en volledig over het onderwerp van participatie, zijn 

rol en de manier waarop het proces vorm krijgt 

10 De gemeente informeert burgers gedurende het participatietraject regelmatig over wat er 

gebeurt met hun inbreng 

11 De diverse rollen van een gemeente t.a.v. Burgerparticipatie 
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DE GEMEENTERAAD MOET SOMS OPTREDEN ALS…  

Facilitator: 

- Ondersteunen van anderen bij het proces 

- Optreden als gespreksleider, bemiddelaar en soms scheidsrechter 

- Ontmoetingen organiseren tussen verschillende partijen 

- Randvoorwaarden scheppen door bijvoorbeeld middelen of expertise aan te bieden 

Deelnemer 

- Meedoen aan het interactieve proces en met de inwoners, ondernemers en organisaties in 

gesprek gaan 

- Meedenken mag, maar vooral luisteren naar de burgers 

- Een interactief proces is geen politieke arena 

Selector 

- Raad vraagt van mensen om verschillende ideeën aan te dragen zodat er uiteindelijk iets te 

kiezen valt in de raad 

Adaptor 

- Accepteren van een uitkomst van een interactief proces zolang die binnen de gestelde kaders 

vallen 

- Afspraak is afspraak 

- Tussentijds op de hoogte zijn van ontwikkelingen in het proces 

 

PARTICIPATIELADDER:  

Trede De burger… De gemeente… 

Zelf organiseren … organiseert en voert zelf 
projecten uit. 

… ondersteunt en faciliteert. 
(Burgerinitiatieven) 

Meebeslissen … is medeverantwoordelijk 
voor beslissingen 

… laat (deel)beslissingen over 
aan de burger. (wijkbudgetten) 

Coproductie … werkt intensief met de 
gemeente mee aan plannen of 
beleid 

… ziet de burger als partner in 
de planvorming en laat het 
resultaat van de participatie 
zwaar wegen in de 
besluitvorming. 

Adviseren … genereert ideeën en 
oplossingen voor een goed 
advies binnen een 
beleidsthema 

… geeft vooraf het beleidsthema 
aan en neemt et advies serieus 
in overweging. (denktanks) 

raadplegen … geeft zijn mening of kennis 
rond een beleidsonderwerp 

… wil de mening van burgers 
weten en houdt hiermee 
rekening in de besluitvorming. 
(Burgerontmoetingsplaats) 
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ADVIES VAN DE BETROKKEN BURGER 

De gemeenteraad van Gennep heeft op 25 februari 2013 een Burger Ontmoetingsplaats gehouden 

met als onderwerp Burgerparticipatie. Tijdens deze bijeenkomst zijn veel punten naar voren gebracht 

door inwoners van de gemeente over hoe burgerparticipatie een andere invulling zou kunnen 

krijgen. Naast deze bijeenkomst zijn er gedurende de voorbereidingen van deze notitie diverse 

gesprekken gevoerd met de WMO-raad, de voormalige Burgeradviesraad en vele andere betrokken 

burgers van de gemeente Gennep. Hun suggesties zijn samen te vatten met het volgende ‘advies van 

de betrokken burger’: 

- Dorps- en wijkraden regelmatiger op gesprek met vertegenwoordigers van de raad. 

- WMO raad: Blijft WMO raad met beleid van werk en inkomen erbij. 

- WMO raad krijgt de mogelijkheid om mensen tijdelijk toe te laten voor een project waar een 

duidelijk begin en einde aan zit. 

- WMO raad krijgt eigen Emailadres. 

- Jongerenraad / jongerenparticipatie/jongerenforum. 

- Kinderburgemeester? 

- Bij lokale onderwerpen vergaderen op locatie. Dorps- en wijkraden worden betrokken bij het 

organiseren hiervan. 

- Vragenuur aan de raad. 

- Met 250 handtekeningen krijgen burgers de mogelijkheid om onderwerp op de raadsagenda 

te zetten. 

- Burgers uit de gemeente Gennep denken mee via een digitale begrotingswijzer waar een 

gemeente op zou kunnen bezuinigen. 

 

Deze input diende vervolgens als uitgangspunt voor het formuleren van ‘mogelijkheden om 

burgerparticipatie te bevorderen’ zoals deze staat omschreven in het volgende hoofdstuk.  
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 MOGELIJKHEDEN OM BURGERPARTICIPATIE TE BEVORDEREN 

Naast de mogelijkheid tot advisering bij het maken van beleid is het ook van groot belang dat burgers 

kunnen participeren in de politiek en dus de uiteindelijke besluitvorming. Dit vraagt om een open 

houding van de gemeenteraad en geen beleid waarbij initiatieven vanuit de samenleving niet verder 

komen dan het loket van de gemeente. In het navolgende enkele suggesties om de participatie te 

verbeteren. Deze punten kunnen vooral gezien worden als een idee van de gemeenteraad 2011-2014 

voor komende nieuwe raadsleden.  

SPREEK DE GEMEENTERAAD 

De gemeenteraad is er voor alle burgers van de gemeente Gennep. Het is daarom meer dan 

vanzelfsprekend dat de gemeenteraadsleden burgers de ruimte geven om met ze in gesprek te gaan 

over actuele onderwerpen en ideeën vanuit de samenleving. Een goed kader biedt hierbij het 

principe ‘spreek de gemeenteraad’. Voorafgaand aan de commissievergaderingen gaan burgers in 

gesprek met vertegenwoordigers van de gemeenteraad. Alle burgers kunnen zich hiervoor opgeven 

bij de griffier en alle onderwerpen mogen tijdens dit gesprek ter sprake komen. Enkele 

uitzonderingen zijn onderwerpen waar de raad in de aansluitende raadsvergadering over zal 

besluiten en onderwerpen die vanwege juridische omstandigheden (tijdelijk) buiten de 

bevoegdheden van de gemeenteraad vallen. Bij aanmelding moet worden aangegeven welk 

onderwerp ter sprake zal komen zodat vanuit de fracties de leden met het desbetreffende 

portefeuille kunnen deelnemen aan het gesprek. Ook kunnen mensen hier aangeven om de 

gemeenteraad vertrouwelijk te willen spreken.  

VRAAG HET AAN DE GEMEENTERAAD 

De gemeenteraad moet niet alleen besluiten nemen over actuele vraagstukken maar moet het 

gekozen beleid ook verantwoorden tegenover alle burgers van de gemeente Gennep. Het principe 

‘Vraag het aan de gemeenteraad’ geeft burgers de mogelijkheid om hun vragen over beleid 

rechtstreeks te stellen aan de hele raad voorafgaand aan de vergadering. Alle burgers kunnen zich 

hiervoor opgeven bij de griffier en alle onderwerpen mogen tijdens dit gesprek ter sprake komen. 

Enkele uitzonderingen zijn onderwerpen waar de raad in de aansluitende raadsvergadering over zal 

besluiten en onderwerpen die vanwege juridische omstandigheden (tijdelijk) buiten de 

bevoegdheden van de gemeenteraad vallen. Bij aanmelding moet worden aangegeven welk 

onderwerp ter sprake zal komen zodat de griffier de raadsleden voorafgaand kan informeren over de 

onderwerpen die ter sprake zullen komen. Men dient zich te realiseren dat de gestelde vragen 

volledig in de openbaarheid beantwoord zullen worden. 

GEMEENTERAAD (RAADSCOMMISSIE) OP LOCATIE 

Een beleid dat al enkele jaren bestaat in de gemeente Gennep maar waar nauwelijks gebruik van 

wordt gemaakt. De gemeenteraad of een raadscommissie heeft de mogelijkheid om naar aanleiding 

van een onderwerp dat op de agenda staat op de desbetreffende locatie te gaan vergaderen. Dit 

geeft burgers de zekerheid dat de vertegenwoordigers op de hoogte zijn van de lokale 

omstandigheden waarover zij gaan besluiten en het geeft de raads- en commissieleden 

praktijkgerichte achtergrondinformatie over een besluit. Hierbij dient rekening te worden gehouden 

met de agendaplanning. Eventueel een breed lokaal onderwerp op de agenda zetten. Hiervoor kan 
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men dan ook uitgebreid de tijd nemen. Een andere vereiste om dit te realiseren is een goede 

notulist. 

RONDETAFELGESPREK MET DE RAADSCOMMISSIE  

De raadscommissies spreken vaak over majeure voorstellen die soms grote gevolgen hebben voor de 

inwoners van onze gemeente. Voorbeelden zijn de drie decentralisaties op het gebied van zorg en 

welzijn, vraagstukken rond politie en brandweerzorg of ontzanding en natuurontwikkeling op 

grootschalig gebied in het Koningsven. Om niet alleen met de andere fracties van gedachten te 

wisselen en te luisteren naar de expertise van de gemeentelijke organisatie kan het wenselijk zijn om 

bij bepaalde onderwerpen een rondetafelgesprek te organiseren met burgers, ondernemers en 

organisaties. Hierdoor kunnen belanghebbenden hun inbreng leveren op een minder formele wijze 

en hebben commissieleden de kans om meer achtergrondinformatie op te doen over onderwerpen 

waar in een volgende vergadering over wordt gesproken. 

GEMEENTERAAD ONLINE 

De manier waarop invulling wordt gegeven aan burgerparticipatie wordt ook beïnvloed door 

ontwikkelingen op technologisch vlak. Om alle burgers, en vooral jongeren die veel op internet te 

vinden zijn, te kunnen bereiken moeten ook gemeente en gemeenteraad een actief beleid op online 

communicatie ontwikkelen. Allereerst moeten burgers de gemeenteraad makkelijk kunnen bereiken 

via een herkenbaar en logisch mailadres. Het mailadres raad@gennep.nl moet worden opgericht en 

zijn gekoppeld aan het mailadres van de griffie. De ontwikkeling van een kalender op de 

gemeentelijke website met een verbetering van de toegankelijkheid van alle stukken voor de raad 

draagt bij aan transparantie van besluitvorming. Daarmee kunnen burgers op elk moment van de dag 

en de hele week toegang hebben tot alle raadsvoorstellen. 

BURGERINITIATIEVEN IN DE GEMEENTERAAD 

Een burgerinitiatief is een initiatief van een of meer burgers dat onverplicht wordt opgestart ten 

behoeve van anderen of de samenleving. Voorbeelden kunt u zien bij www.kansenatlas.nl 

Burgerinitiatieven helpen mee bij het aanboren van capaciteit en kwaliteit uit de gemeente. Ze 

stimuleren eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Ze stimuleren een grotere betrokkenheid bij 

wijken en kernen. Ze bevorderen sociale cohesie en integratie. Voorbeelden in onze gemeente zijn 

bijvoorbeeld de Niersjaarsduik en Sport en Speelstraat de Brink. 

Voor burgers zou het mogelijk moeten zijn om na het verkrijgen van 250 handtekeningen voor een 

initiatief (kinderen 100) dit te mogen presenteren en vooral voorleggen tijdens een vergadering van 

de gemeenteraad. Uitgangspunt voor burgerinitiatieven is de website:  

www.helpeenburgerinitiatief.nl  

REFERENDUM/VOLKSRAADSPLEGING OVER ACTUELE ONDERWERPEN 

Een referendum is een bindend advies dat burgers van een gemeente afgeven na raadpleging over 

een onderwerp. Een volksraadpleging is een mogelijkheid om inwoners van je gemeente te peilen 

hoe men denkt over een bepaald onderwerp. De overheid is niet juridisch verplicht om de uitslag 

ervan te respecteren. 

mailto:raad@gennep.nl
http://www.kansenatlas.nl/
http://www.helpeenburgerinitiatief.nl/
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EINDCONCLUSIE 

De schrijvers van dit initiatief voorstel concluderen dat het participeren van burgers in welk 

beleidsgebied dan ook een waardevolle bijdrage kan geven aan de samenleving in de gemeente 

Gennep. In onze gesprekken met mensen hierover blijkt er een grootdraagvlak voor te zijn. Ook de 

grote opkomsten bij bijvoorbeeld Burger Ontmoetings Plaats over burgerparticipatie, 

verkeersaanpassingen in Milsbeek, zonnepanelenpark de Brem etc. wijzen uit dat mensen zich 

betrokken voelen.  

Het volgende stellen wij voor: 

- Leg deze notitie voor ter bespreking in de commissie Samen Leven en Milieu van december 

2013. Gesprekspartner in de deze commissie over deze notitie is de WMO raad. 

- Organiseer een Burger Ontmoetings Plaats met als onderwerp het initiatiefvoorstel De 

Betrokken Burger. Voeg de resultaten van deze BOP toe aan het initiatiefvoorstel. 

- Stel de notitie De betrokken Burger vast in de gemeenteraadsvergadering van februari 2014. 

En spreek hierbij uit om in deze raadsperiode de onderdelen ‘spreek de gemeenteraad’ en 

‘volksraadpleging ’als pilot uit te werken.    

- De nieuwe gemeenteraad de notitie ‘de betrokken burger’ aanbieden als advies voor 

burgerparticipatie in de nieuwe raadsperiode (2014-2018). 

 


