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Bijlage(n) 

Geachte heer Van der Velde, 

Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van uw onderzoeksrapport over 
burger- en overheidsparticipatie 'Help een burger'. Uw rapport nemen wij ter harte 
bij het verder ontwikkelen van burger- en overheidsparticipatie in Lisse. In deze brief 
reageren wij op de conclusies die u trekt en geven wij aan wat wij met uw 
aanbevelingen doen. 

Reactie op het rapport 'Help een burger' 
Conclusies 
1. Veel aandacht voor leren en evaluatie, maar vooral intern en nog weinig gericht. 
Wij herkennen uw bevinding dat we de afgelopen periode veel leerden van de 
participatie-trajecten en deze regelmatig evalueerden. Ook onderschrijven we uw 
conclusie dat inwoners overwegend positief zijn over participatie in Lisse. Het 
gerichter evalueren, onder andere door de te realiseren participatiedoelen bij de 
evaluaties te betrekken en het prioriteren in  'lessons learned'  nemen we mee bij de 
doorontwikkeling van burger- en overheidsparticipatie in Lisse. 

2. Vooral sprake van burgerparticipatie, overheidsparticipatie nog in kinderschoenen. 
Het thema overheidsparticipatie komt in Lisse expliciet aan de orde met de - samen 
met participanten in 2017 ontwikkelde - Toekomstvisie Lisse@2030 en de 
Agenda@2030. Een aantal projecten in de Agenda@2030, waaronder bijvoorbeeld 
het Park@Lisse  en het daadwerkelijk maken en neerzetten van de praatbankjes 1 

komt voort uit ideeën en wensen van inwoners. 

1  Praatbankie Lisse: het winnende ontwerp in het kader van de Toekomstvisie Lisse@2030  van 
drie leerlingen van de Sint iosephschool: 'Als je op dit bankje zit wil je een praatje maken. 
Niemand in Lisse hoeft meer eenzaam te zijn.' 



Het thema overheidsparticipatie ontwikkelen we de komende jaren verder door, 
onder andere aan de hand van de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt. Hier 
neemt overheidsparticipatie een centrale plek in. De in 2018 op te stellen 
Omgevingsvisie Lisse zal hiervoor dan ook ruimte bieden. 

3. Vraagstukken rond democratie, sturing en controle zijn nog niet uitgekristalliseerd. 
U signaleert dat in/met de raad van Lisse nog niet duidelijk is besproken wat haar 
ambitieniveau en rolopvatting is voor burger- en overheidsparticipatie en dat 
raadsfracties daar in de praktijk nogal in kunnen verschillen. We gaan met de 
gemeenteraad vroegtijdig en open in gesprek om gezamenlijk burger- en 
overheidsparticipatie meer duiding en invulling te geven met daarbij specifiek 
aandacht voor de democratische aspecten van participatie. 

Aanbevelingen 

1. Verbreed en verdiep stap voor stap het leren. 
Na de vele en diverse ervaringen die Lisse de afgelopen jaren opdeed in het kader 
van participatie nemen we uw advies ter harte om samen met alle betrokkenen 
(raadsleden, collegeleden, ambtenaren én inwoners) het thema participatie te 
verdiepen, zowel voor als tijdens en na de trajecten. 

2. Aan de raad: stuur gericht en actief op inhoud, op proces en op rolneming. 
Wij zullen in de gesprekken met de raad expliciet ingaan op de mogelijkheid van het 
hanteren van een proceskader, eventueel gebruikmakend van de door u genoemde 
'democratische bril' en/of het  CLEAR-model 2•  Wij zijn ons er terdege van bewust dat 
een open en positieve houding van de raad, het college én management, maar ook 
het binnen bepaalde kaders 'loslaten', voorwaarden zijn voor het succesvol door 
ontwikkelen van participatie in Lisse. 

3. Maak ruimte voor initiatieven; organiseer een Dag van de lokale democratie 
In 2014 organiseerden we in Lisse een startconferentie over participatie. Hieraan 
geven we de komende periode een vervolg met de 'nieuwe' raad. We stellen onder 
andere ons hierbij ten doel de raad beter te positioneren. 

Tot slot 
Ons college gaat samen met de raad door op de ingeslagen weg. We gaan als college 
en ambtelijke Organisatie met de raad en inwoners nader vorm, inhoud en betekenis 
geven aan burger- én overheidsparticipatie. 

2  Het zogenaamde  CLEAR  model biedt een recent en helder overzicht van bevorderende 
omstandigheden voor burgerparticipatie. Dit model gaat uit van vijf verschillende elementen 
van participatie:  Can  do?  Like  to?  Enabled  to?  Asked  to?  Responded  to? Uit: Noties voor 
participatienota's, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010 



Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse, 

de burgemster, 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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