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RAAD LISSE MOET ROL PAKKEN 
Er is landelijk veel belangstelling voor burgerparticipatie. Inwoners mogen in veel gemeenten steeds 
vaker meepraten en meebeslissen. Zo ook in Lisse.  De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en 
Noordwijkerhout onderzocht hoe de gemeente omgaat met burgerparticipatie en hoe het beter kan. 
 
De gemeente Lisse is systematisch bezig met burgerparticipatie en heeft op dat gebied al veel gedaan 
en bereikt. De rekenkamercommissie constateert dat er binnen de gemeentelijke organisatie veel 
aandacht is voor leren en interne evaluatie van participatietrajecten. Jaarlijks ontvangt de raad van 
het college een uitgebreide rapportage over participatie. De rekenkamercommissie mist in deze 
rapportage een prioritering in de veelheid van lessen.  Nog niet duidelijk is wat het ambitieniveau van 
de raad is en welke rol de raad voor zichzelf ziet bij burgerparticipatie. De vraag die bij de raad van 
Lisse voorligt is hoe je als raad zorgt voor ruimte en flexibiliteit bij participatie en hoe de raad daarbij 
toch grip houdt op wat er gebeurt. 
 
De rekenkamercommissie vindt dat college en raad gerichter moeten gaan leren van de participatie 
trajecten. Daarnaast roept de rekenkamercommissie de raad op om een minder afwachtende 
houding aan te nemen en niet alleen op de inhoud, maar ook op het proces te sturen. 
De raad dient in het kader van het democratisch gehalte van het proces vooraf, tijdens en achteraf 
vinger aan de pols te houden in de interactie tussen gemeente en gemeenschap. 
 
Het rapport van de rekenkamercommissie met als titel Help, een burger! wordt op 16 mei besproken 
in de commissievergadering Maatschappij en Financiën te Lisse. Het rapport is gepubliceerd op de 
website van de rekenkamercommissie http://www.rekenkamercommissie-hln.nl .  
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