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Datum 7 december 2016 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD) Bellaart 
(D66) Bruins 
(CDA) Bartelet 
(PvdA) Voskuil 
(GL) Vonk 
(HvBNM) Munneke-Smeets 
(50PLUS) Haije 
(GOP) Kwekkeboom 
Sweijen 

Aanwezig namens 
Werkgroep 
burgerparticipatie 

Kruyt 
 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Van Dongen 
 

Meesprekers - Willem van Eeghen (voorzitter B.O.N.S. (Belanghebbende 
Omwonenden Naardens Stadskantoor)) 

- Paul H.M.Doorenbosch (REMCOM) 

- Cees Bouman (Parkwijk Naarden) 

Voorzitter De Hollander 

Griffie Koekoek 

  

Besproken items De meesprekers brengen een aantal punten onder de aandacht waarop 
de voorzitter van de werkgroep reageert. Het gaat om compliance, 
verdere uitwerking van de visie, verwachtingenmanagement, informatie 
over de structuren die er zijn om te participeren, kosten en tijdpad. 
 
Hoe wordt deze visie structuur ge-embedded in de werkwijze van de 
raad? Bij projecten bepalen we altijd aan het begin hoe de participatie 
vorm moet krijgen, zodat dit direct duidelijk is naar de raad en inwoners 
toe. Hebben we ambtenaren om de participatie goed uit te voeren 
(ambtenaren in de wijk)? Het is belangrijk, de klankbordgroep kan niet 
beantwoorden of die ambtenaren er zijn. Zijn er voorbeelden van 
bevoegdheden die overgedragen kunnen worden? Bijvoorbeeld het 
onderhoud van openbaar groen/openbare speeltoestellen. Beperken 
PIDs zich alleen tot RO? Nee, hoewel niet ieder onderwerp even 
geschikt is. Wie bepaalt de sport op de participatieladder? College doet 
een voorstel middels een PID, raad beslist. Is bij het traject om te komen 
tot de visie burgerparticipatie toegepast? De visie is een herijking van de 
visie uit de fusieperiode. Er zijn creatieve manieren gebruikt om 
verschillende input te krijgen. Is het college ook om een reactie 
gevraagd? Er is structureel overleg tussen klankbordgroep en 
wethouder. Hoe wordt de visie nu verder uitgewerkt en welke rol speelt 
de klankbordgroep daarin? De visie moet een meer concrete vorm 
krijgen, bijvoorbeeld middels de leidraad van het college, een toolbox 
voor participatiemiddelen en goede afstemming over wanneer het 
college de raad betrekt bij participatie. Het is belangrijk om daarvoor de 
klankbordgroep in stand te houden, omdat de klus nu niet klaar is maar 
pas begint. Hoe wordt voorkomen dat burgerparticipatie een 
containerbegrip wordt? Door in PIDs duidelijk vast te leggen wat 
daarmee per project bedoeld wordt. Waar zijn de 



 

Muiden(berg)se/Bussumse bewonersgroepen en zouden die kernen niet 
geadviseerd kunnen worden over hoe ze zich kunnen organiseren? Het 
moet van onderop komen en dat gebeurt ook al wel, hoewel Naarden 
misschien wat voor loopt. Hoe wordt de zwijgende inwoner ook gehoord? 
Door laagdrempelige participatie en een diversiteit aan instrumenten. Is 
burgerparticipatie in Naarden inderdaad verder ontwikkelt of anders 
georganiseerd? Lastig te beantwoorden, Naarden was wel erg 
vooruitstrevend. Hoe zorg je voor gelijkwaardigheid tussen college, raad 
en samenleving zoals in het stuk staat? Als je samen plannen maakt, 
ben je op dat moment gelijkwaardig, uiteraard heeft uiteindelijk ieder wel 
een eigen rol als het gaat om het nemen van besluiten. Zou deze visie 
de slechte voorbeelden van dit jaar op het gebied van participatie 
voorkomen hebben? Waarschijnlijk niet, omdat participatie in de aderen 
van de organisatie zit en dat gebeurt niet simpel door een visie op te 
stellen, een visie kan wel een start zijn om te beginnen te pompen. 
Waarom komt het vliegwiel van movisie niet terug in de visie? Dit was 
een pilot. Wat is het verschil tussen deze visie en de vorige? Inhoudelijk 
zijn er geen verschillen, de visie is toegeschreven op de nieuwe situatie 
van de gemeente waar de oude visie nog echt een fusiestuk was. Hoe 
kijkt de klankbordgroep aan tegen gedrag en houding, waar het eigenlijk 
om draait bij participatie? Dat vergt tijd, toepassing en wellicht ook 
training, als klankbordgroep zullen we erover nadenken hoe we daar de 
raad bij betrekken. 
 
De ingebrachte punten zullen door de klankbordgroep meegenomen 
worden in de verdere uitwerking van de visie.  

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

Unaniem wordt besloten de visie te behandelen in meningsvormen over 
twee weken. 
(VVD)  
(D66)  
(CDA) 
(PvdA) 
(GL) 
(HvBNM) 
(50PLUS) 
Sweijen 

 


