concept

Gemeente Belangen Stede Broec staat voor meer betrokkenheid van inwoners bij het opstellen van gemeentelijk
beleid en uitvoering.

Burgerparticipatie is een werkwijze; verandering is een proces
Uitgangspositie
Het gemeentebestuur voert veel taken uit in het belang van zijn inwoners. Maar hoe kan het ervoor zorgen dat er voor de
besluiten die daaraan ten grondslag liggen ook voldoende draagvlak is.
Samen besturen betekent dat inwoners en maatschappelijke organisaties als partners meewerken en dus betrokken zijn bij
de realisatie van de bestuurlijke doelen. Burgers zijn mondig en vaak goed opgeleid.
Inwoners moeten gestimuleerd worden mee te doen bij de beleidsvoorbereiding en soms ook bij de uitvoering.
De gemeenteraad moet hiervoor de voorwaarden scheppen en de kaders bepalen. Voorgenomen besluiten moeten worden
getoetst aan de mate waarin burgerparticipatie heeft plaatsgevonden.
Doel:
Meer vertrouwen in de politiek
Hoe
Zorgen voor meer draagvlak voor de besluitvorming en dus een meer herkenbaar en geaccepteerd beleid omdat inwoners
meer zijn meegenomen in het proces van de beleidsvorming.
Gebruik maken van hun kennis, kunde en creativiteit.
Het gemeentebestuur en dus de politiek “op de vingers laten kijken”.
Hoe werkt het dan in de praktijk
- Een verkiezingsprogramma op hoofdlijnen met onderwerpen die voor de inwoners belangrijk zijn.
- Niet meer denken in coalitie/oppositie relatie, maar een raadsprogramma als uitvoeringsopdracht aan het college.
- Inspraak en betrokkenheid van burgers en organisaties bij het ontwerp-raadsprogramma.
- Betrokkenheid en raadpleging van inwoners o.a. via burgerpanels, referenda en directe inspraak bij daarvoor geschikte
onderwerpen.
- Beslissende invloed kan op onderdelen, binnen aangegeven grenzen, direct bij de inwoners gelegd worden.
- De raad doet meer aan visievorming samen met inwoners en organisaties.
Per project wordt bepaald welke instrumenten van de zogenaamde participatieladder worden ingezet.
Trede 1 Participatieladder: Informeren (informatieavonden, huis- aan huisblad, burgerjaarverslag)
Trede 2 Participatieladder: Raadplegen (inspraakavonden, hoorzittingen, digitale peilingen, enquêtes, debatten)
Trede 3 Participatieladder Adviseren (adviesraden, wijk- en dorpsraden, rondetafelgesprekken)
Trede 4 Participatieladder Coproduceren (overleggroepen, convenanten, projectgroepen)
Trede 5 Participatieladder Meebeslissen (stuurgroep, medezeggenschapsraad, referendum (bindend)), burgerinitiatief,
Budget wijkgericht werken.
De raad stelt de spelregels (participatieplan) vast waarbinnen betrokkenheid en inspraak van inwoners geregeld worden.
In een participatieplan moeten de volgende onderdelen aanwezig zijn;
- Wat willen we bereiken
- Wie is de doelgroep en hoe creëren wij draagvlak
- Wie is de opdrachtgever, het gemeentebestuur of het ambtelijk apparaat
- Hoe vindt de communicatie/terugkoppeling plaats, naar betrokkenen en de opdrachtgever
- Periodieke evaluatie van de participatie.
Hoe kan het werken in de praktijk
Door het inrichten van bijvoorbeeld een Burgerparticipatieraad. (BPR) . De BPR is een onafhankelijk adviesorgaan, geeft
gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van welzijn, sociale zaken en leefbaarheid. Thema’s zijn dan o.a.: sociale
samenhang, ondersteuning sociaal zwakkeren, minimabeleid, jeugd, mensen met een verstandelijke beperking, allochtonen,
kwetsbare inwoners.
- Projectmatige aanpak, onder leiding van ambtenaren, met betrokken inwoners uit wijken of straten: inrichting openbare
ruimte, veiligheid, handhaving, recreatie en sport, wonen en werken.

