
INITIATIEFVOORSTEL: ‘DE BETROKKEN BURGER‘ 

(initiatiefvoorstel ingevolge artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van de gemeente Gennep) 

RG NR.  

DATUM: December 2013 

STELLER: Raadsleden Theo Kersten en Holger Rodoe 

ONDERWERP: Bevorderen Burgerparticipatie 

VOORGENOMEN 

BESLUIT: 

Het presidium wordt verzocht om: 

1. Een vervolg Burger Ontmoetings Plaats te organiseren in januari 2014. 

2. De notitie ‘De Betrokken Burger’ met achterliggende stukken te bespreken samen met de 

WMO raad in de commissie Samen Leven en Milieu van december 2013.  

3. Het college en gemeentelijke organisatie de ruimte te bieden hun visie over deze notitie te 

geven. 

4. De resultaten van de vervolg BOP, evaluatie met WMO raad en visie college/ambtelijke 

organisatie toe te voegen aan de notitie ‘De Betrokken Burger’. 

5. Na het voldoen aan de punten 1 tot en met 4 de notitie ter vaststelling voor te leggen aan 

de gemeenteraad. (februari 2014) 

INHOUD: Na aanleiding van het opstappen van de Burger Advies Raad in 2011 kwam het onderwerp 

burgerparticipatie opnieuw op de agenda van de gemeenteraad Gennep. In bijzonder werden 

de tekortkomingen van burgerparticipatie zichtbaar. De afgelopen maanden heeft de 

gemeente al een goed begin gemaakt om burgers sterker bij het opstellen van beleid te 

betrekken. Dit is mede door de bezuinigingen één van de uitgangspunten voor de nieuwe 

participatie maatschappij waarbij burgers worden gevraagd om een bijdrage te leveren aan de 

gemeenschap. Immers, van burgers wordt tegenwoordig verwacht dat ze vanuit hun eigen 

kracht mee willen denken en hun eigen leefomgeving willen verbeteren. Er ontstaat 

ondertussen een cultuurverandering van ‘u vraagt wij draaien’ naar ‘waar bent u zelf nog 

allemaal toe in staat’. Onderliggende beleidsnotitie moet aansluiten bij deze gedachtegang en 

burgers de mogelijkheid bieden om maximale kansen van inspraak en participatie te krijgen in 

de besluitvorming door de politiek in de gemeente Gennep.  

BELEIDSKADER: Programmaplan Ontmoeten, Meedoen, Ondersteunen. 

De nieuwe Participatiewet zoals die naar verwachting op 1 januari 2015 in zal gaan. 

RELATIE MET De beleidsnotitie ‘de betrokken burger’ moet de komende maanden tot het eind van de 

huidige raadsperiode middels pilots nader worden uitgewerkt alvorens het aan de nieuwe raad 

zal zijn om met dit adviesdocument aan de slag te gaan en de burgerparticipatie in de 

gemeente Gennep te verbeteren. Het voorliggende initiatiefvoorstel heeft geen financiële 

gevolgen voor de gemeente. Het eist van gemeente en gemeenteraad slechts een omdenken 

en de wil om tijd te investeren in een andere aanpak. 

BIJLAGEN: Uitgewerkt initiatief voorstel Burgerparticipatie. 

 


