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Bestuurlijke reactie op het rekenkameronderzoek 'Help een
burger!', onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie.
Gabrielle Preenen- de Rooij, Annelie Jonquiere

Geachte heer, mevrouw,
Wij hebben met belangstelling kennis genomen 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 Hillegom.
In deze brief reageren wij op de conclusies die u trekt en geven wij aan wat we met
uw aanbevelingen doen.
Conclusies
Positief ten opzichte van participatie
We herkennen uw conclusie dat niet alleen raad, college en ambtenaren in Hillegom
positief staan tegenover burger- en overheidsparticipatie maar dat ook de bewoners
positief zijn over de mogelijkheden voor participatie.
Lessen en ervaringen borgen
De afgelopen periode hebben wij ervaring opgedaan met trajecten waarin
participatie een belangrijke rol speelt. Het verder doorontwikkelen van burger- en
overheidsparticipatie staat de komende jaren op de agenda van de gemeente
Hillegom. In 2017 heeft een aantal gesprekken in het college hierover
plaatsgevonden. De ervaringen die we hebben opgedaan nemen we mee in de
doorontwikkeling van het thema.
Stimuleren van overheidsparticipatie
Het thema overheidsparticipatie komt aan de orde met de samen met
participanten ontwikkelde Omgevingsvisie Hillegom 2030 en de
omgevingsplannen die binnenkort ter bespreking aan de raad worden voorgelegd.
Ook speelde overheidsparticipatie het afgelopen jaar een belangrijke rol bij het
project Julianapark. In de in 2017 aangepaste WMO-verordening is het artikel
'Right to Challenge'opgenomen; de kern hiervan is dat een groep (georganiseerde)
bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders,
beter, slimmer en/of goedkoper kan. Ook overheidsparticipatie ontwikkelen we de
komende jaren door.
-

-

Raad en Organisatie nog zoekende
Ook signaleren wij dat de gemeenteraad van Hillegom positief tegenover burger- en
overheidsparticipatie staat terwijl tegelijkertijd er een wisselend beeld bestaat
zowel over de kaders en invloed in participatietrajecten als over de verschillende
posities en rollen. Wij gaan met de gemeenteraad vroegtijdig en open in gesprek
om gezamenlijk hieraan meer duiding en invulling te geven.
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Aanbevelingen
Hieronder gaan wij kort op uw aanbevelingen in.
1. Ga eerst als raad en college in gesprek
Hierboven zijn wij reeds ingegaan op het voeren van een gesprek met de raad over
de wijze waarop de gemeente zich verhoudt tot de gemeenschap en welke rol de
raadsleden in zowel burger- als overheidsparticipatie willen en kunnen innemen.
2. En ga het doen, uitproberen en Ieren op basis van praktijkervaringen: eerst
begrip, dan pas grip.
Een paar voorbeelden van trajecten waarbij participatie volop is en/of wordt vorm
gegeven zijn:
•
De Omgevingsvisie Hillegom 2030;
•
Het Raam/Culturele raad;
•
Hilmare; een kwaliteitsimpuls voor de buurt;
•
Nieuwbouw Leerwinkel en 3ozefschool;
•
Herinrichting van de Hoofdstraat en de Houttuin;
•
Aanpak jeugdoverlast;
• Oeverbescherming Leidsevaart en N 208 (derde fase);
•
Hillegom Noord/Sizo velden.
Wij nemen uw aanbeveling ter harte om de lessen die wij in bovenstaande trajecten
leerden én leren te borgen.
3. Sluit aan bij behoeften en mogelijkheden en faseer indien nodig.
We hebben ervaring opgedaan met participatie in zeer verschillende trajecten. Per
project hebben wij bekeken welke vorm het beste paste en zijn we zeer effectief in
het ophalen geweest van de juiste input bij de stakeholders. De komende periode
evalueren wij deze (maatwerk-) trajecten en ontwikkelen we gefaseerd participatie
door waarbij we zoals u terecht opmerkt ons realiseren dat burgerparticipatie
en overheidsparticipatie middelen en geen doelen op zich zijn.
-

-

4. Kies daarbij passend beleid, passende vormen en passende houding.
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 waarden'. Wij zijn ons er terdege van bewust dat een
open en positieve houding van bestuur en management een voorwaarde is voor het
succesvol doorontwikkelen van participatie.
Stappen vooruit
Kortom, onze ontdekkingsreis naar de mogelijkheden die burgerparticipatie en
overheidsparticipatie in de lokale democratie bieden is in volle gang. We zetten ons
als college en ambtelijke organisatie in om, samen met raad en bewoners, verdere
stappen te zetten.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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