
 

 

 

 

AMENDEMENT 

art. 35 RvO 

 

 

Voorstel nummer 18-91 agendapunt 20.1 

 

 

Onderwerp: Vaststellen Participatiecode 

 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 4 juni 2018 

 

 

Ondergetekenden stellen voor om het raadsvoorstel als volgt te amenderen: 

 

De raad besluit om de participatiecode vast te stellen met de vooraf kaderstellende tekst: 

De raad formuleert en communiceert een helder en duidelijk beleidskader waarin o.a. bij elk 

raadsvoorstel de participatiegraad van de participatietrap wordt vastgesteld. 

Het college komt vóór het in werking treden van de participatiecode met een controlelijst (checklist) 

over welke onderwerpen wel of niet geschikt zijn voor participatie. 

 

 

Toelichting: 

 

Soms is het prima om een hele andere kant uit te gaan dan de raad in eerste instantie had bedacht: als 

inwoners meedenken kunnen er hele creatieve oplossingen opkomen die de gemeente 

(college/raad/ambtenaren) nooit had kunnen bedenken, in dat geval is een open beleidskader prima, maar 

er zijn ook zaken waarbij dat niet kan.  

Om teleurstelling van inwoners te voorkomen, zij steken hier namelijk tijd en energie in, is het goed om van 

te voren te weten welke participatiegraad mogelijk is in de gemeentelijke besluitvorming. In dit geval is het 

goed om met de raad een controlelijst vast te stellen die het college kan gebruiken om te bepalen welke 

mate van invloed inwoners kunnen hebben op het beleid en welke onderwerpen niet geschikt zijn voor 

inspraak. Het raadsvoorstel gaat vervolgens naar de raad die hierover een besluit kan nemen. 

Onderwerpen als begrotingen, subsidiebeleid en jaarrekeningen zijn bijvoorbeeld minder geschikt. 

 

Uit het rapport met conclusies en aanbevelingen dat in oktober 2017 in de raad is aangenomen, blz 19: 

“Op dit moment bestaat er nog onvoldoende beleid c.q. kaders voor het thema overheidsparticipatie. De 

gemeenteraad heeft aangegeven behoefte te hebben aan kaders, waarin rollen en bevoegdheden voor o.a. 

gemeenteraad, college van B&W, medewerkers van de gemeente en initiatiefnemers vastliggen. Deze 

behoeftevraag is daarom meegenomen in dit traject. Door de Raad van Inspiratie werden enkele mogelijke 

ingrediënten geformuleerd voor spelregels, die in de vorm van een ‘code’ door de spelers, inclusief de 

gemeenteraad, zelf verder kunnen worden uitgewerkt. 



 

Helaas ontbreken die kaders tot op heden. Lering trekkende uit diverse rapporten van de Rekenkamer 

zullen we als Raad scherp moeten zijn op kaderstelling vandaar dit amendement. 

 

Ter inspiratie: Gemeente Bergen heeft een heldere beleidsnotitie, kaders en een checklist. 

 

https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2009/27-oktober/19:30/10-81-Voorstel-betreft-

het-vaststellen-van-de-notitie-Burgers-Betrokken--het-Participatiebeleid-en-de-kaders-voor-wijkgericht-

werken/bij-2009-10-13-Notitie-Burgers-Betrokken--ris.pdf 
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