
Gemeente
Noordwijkerhout

Rekenkamercommissie HLN
Postbus 200
2160 AE LISSE

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ondenaerp:

ffiï"lT,f 
,l t'iG[F]

? 6 "}AN tsXB

NO:

llerenweg 4,2211 CC
PosÍbus 13,2210 M

Noordwijkerhout
Tel: 0252 343 737

www. n oo rdwii ke rh o ut. n I
g e m e e nte @n o o rdwii ke rh o ut. nl

Ons kenmerk
z-17-43279

utT-l8-82143

Verzenddatum

2 5 JAN 20ï0

3 januari 2018

reactie col leg e o nderzoek bu rgerpartici patie

Geachte leden van de Rekenkamercommissie,

Wij ontvingen het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport naar burgerparticipatie- en

overheidsparticipatie voor bestuurlijk hoor en wederhoor. Het college onderschr'tjft de conclusies

en_aanbelrglingen iJr het pesïur.rrlijk rapport grotendeels. Hieronder gaan wij daar nader op in.

Het omgevingsbewust werken met Factor-C is inderdaad een werkwijze die door de ambtelijke

organisatie gebruikt kan worden bij participatietrajecten. Doordat een groot aantal medewerkers

inmiddels getraind is om volgens de Factor-C methode te werken, verheugt het ons te lezen, dat

de ambtelijke organisatie stevig is geëquipeerd om omgevingsgericht te werken.

Uw aanbeveling om door te gaan met Factor-C onderschrijven wij van harte. Wij missen in het

rapport echter de aanbeveling om ernaar te streven deze werkmethode ook toe te laten passen

in de nieuwe fusiegemeente Noordwijk.

Uw conclusie dat rollen met betrekking tot participatie nog niet geheel helder zijn, is voor ons

herkenbaar. Er zal bij participatietrajecten telkens een afweging gemaakt moeten worden wie

welke rol heeft en of er sprake is van burgerparticipatie of overheidsparticipatie. Het kan zelfs

voorkomen, dat de lokale overheid het initiatief geheel laat aan de gemeenschap.

Toch zullen wij bij dergelijke initiatieven altijd moeten nagaan of wij een rol hebben en zo ia,
welke rol dat dan zou moeten zijn. Wrj zijn ons ervan bewust, dat het ook van belang is mee te

wegen wat de samenleving van ons vraagt. ln de praktijk is het voorgekomen, dat wij geen rol

voor onszelf zagen, maar dat de burger dat wel zag.

Uw aanbeveling aan de raad én het college om ambities en rollen met betrekking tot burger- en

overheidsparticipatie expliciet te maken, is theoretisch gezien mogelijk. Daarbij dient wel

rekening gehouden te worden met de praktijk die weerbarstiger is; ieder participatietraject is weer

anders en vraagt dus om maatwerk.
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Zoals vermeld in het onderzoeksrapport (pag. 45), hebben wij de ambitie om meer ruimte te
geven aan maatschappelijke initiatieven. Ook hebben wij aangegeven, dat Noordwijkerhout aan
de vooravond van de fusie met Noordwijk staat, wat het momentum is en kansen biedt om een
nieuwe start te geven aan participatie. Aan uw aanbeveling zou u daarom kunnen toevoegen, dat
"in samenwerking met de huidige gemeente Noordwijk ambities, doelen en definities voor
participatie zouden kunnen worden geformuleerd voor de nieuw te vormen fusiegemeente
Noordwijk."

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

drs. G. Goedhart
burgemeester
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