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CDA en Progressief Oudewater hebben in hun samenwerkingsprogramma 
onder het thema Participatie de wens uitgesproken dat, meer dan nu, 
ontwikkelingen worden ingevuld mèt de samenleving van Oudewater. Er 
moet volop ruimte zijn voor burger- en overheidsparticipatie. Gebruik 
maken van de kennis en ideeën in onze samenleving leidt tot betere 
besluiten en meer draagvlak. Het versterkt de lokale democratie. Er moet 
een omslag komen van inspraak achteraf, naar participatie voorafgaand 
aan plan- en besluitvorming. Dat betekent zelfs dat het gemeentebestuur 
de regie uit handen mag geven en besluiten in de samenleving legt. 
‘Werken aan de ontwikkeling van een participatiebeleid’ is één van de 
genoemde doelstellingen in het samenwerkingsprogramma. 

Wij zijn blij verrast om te lezen in de social media berichten op 8 
september dat de burgemeester en tevens portefeuillehouder van het 
onderwerp werkt aan het participatiebeleid van Oudewater en dit thema 
als college oppakt. Allereerst bieden wij graag bij deze ons brein en tijd 
aan om hier in mee te denken. Een aantal verkennende vragen van onze 
kant vast. 

De VNG heeft in mei 2021 in samenwerking met Berenschot een 
handreiking opgesteld ter ondersteuning van de gemeenten ‘Aan de slag 
met participatie’. In de handreiking wordt aangegeven dat gemeenten in 
principe vrijheid hebben om te beslissen op welke wijze zij inwoners bij de 
verschillende beleidsfasen betrekken en hoe ze hun visie op participatie 
vertalen in een participatieverordening. De handreiking helpt gemeenten 
invulling te geven aan participatie gemeentebreed met een algemene 
strategie die uiteindelijk haar verankering krijgt in een 
participatieverordening. Daarvoor wordt een routekaart geschetst met 
acht stappen. Eén van de adviezen in de handreiking is een platform met 
inwoners, ondernemers, raadsleden, burgermeesters en wethouders en 
ambtenaren te vormen die samen de route afleggen.  

Onze vragen:
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1. Is het college bekend met deze handreiking? 
2. Volgt het college in haar aanpak om te komen tot een participatiebeleid

voor Oudewater de handreiking van de VNG en het stappenplan? Zo 
nee, waarom niet?

3. Op welke manier betrekt het college de brede samenleving in het 
opstellen van het participatiebeleid? 

4. Kan het college de stukken die de gemeente Woerden reeds 
beschikbaar heeft en volgens u (mondeling contact) de basis en 
inspiratie kunnen zijn voor de ontwikkeling van een participatiebeleid 
binnen Oudewater voor ons inzichtelijk maken? 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet en nogmaals denken
graag in een vroeg stadium mee op dit belangrijke thema. 

Annemarie van ’t Veen & Erik Honkoop

Fractie Progressief Oudewater 
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