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COLLEGE EN RAAD MOETEN IN GESPREK OVER BURGERPARTICIPATIE  
Er is landelijk veel belangstelling voor burgerparticipatie. Inwoners mogen in veel gemeenten steeds 
vaker meepraten en meebeslissen. Zo ook in Noordwijkerhout. De rekenkamercommissie Hillegom, 
Lisse en Noordwijkerhout onderzocht hoe de gemeente omgaat met burgerparticipatie en hoe het 
beter kan. 
 
In de gemeente Noordwijkerhout is burgerparticipatie een onderdeel van het communicatiebeleid. 
Noordwijkerhout werkt vanuit de communicatiemethode Factor C. Dit is een stevige en 
gestructureerde methode om omgevingsgericht te werken en te communiceren. De gemeente heeft 
geen plannen om apart beleid voor burgerparticipatie te maken. Raadsleden en college hebben in 
het onderzoek wel aangegeven meer participatie na te streven en meer ruimte te willen maken voor 
maatschappelijk initiatief. 
 
Daarom roept de rekenkamercommissie raad én college op om in gesprek te gaan over de gewenste 
ambities en rollen met betrekking tot participatie. Duidelijk moet worden wat wel en wat niet wordt 
verstaan onder burgerparticipatie. Hoe wil de gemeente zich verhouden tot de Noordwijkerhoutse 
samenleving? Richting het college geeft de rekenkamercommissie aan dat Factor C in 
participatietrajecten een bewezen toegevoegde waarde heeft. Het college moet er daarbij wel voor 
zorgen dat de raad goed kan meedenken en sturen op de inzet van participatie. 
 
Het rapport van de rekenkamercommissie met als titel Help, een burger! wordt op 17 mei besproken 
in de commissievergadering Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen te Noordwijkerhout. Het 
rapport is gepubliceerd op de website van de rekenkamercommissie 
http://www.rekenkamercommissie-hln.nl .  
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