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Onderwerp: Rekenkameronderzoek Participatie gemeente Woerden 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 12 mei 2021 van: 

- De Rekenkamercommissie  

 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

- artikel 185 lid 2  

b e s l u i t: 
 

 
1. Kennis te nemen van het door de Rekenkamercommissie uitgebrachte onderzoeksrapport  

naar Participatie binnen gemeente Woerden.   
2. Het college opdracht te geven om de volgende aandachtspunten te bestendigen in het door 

de raad vast te stellen participatiekader: 
I. Er is samenhang tussen het participatieproces met inwoners en het 

besluitvormingsproces in de raad.  
II. De raad bepaalt per vraagstuk of participatie gewenst is. Als dit het geval is, wordt een 

participatieplan vastgesteld in de raad met daarin de volgende elementen:  
a. de reden waarom het vraagstuk zich leent voor participatie; 
b. de doelen van het participatietraject; 
c. de reikwijdte van het vraagstuk dat wordt voorgelegd aan inwoners; 
d. de invloedsruimte van participanten; 
e. de kaders en spelregels die vooraf moeten worden meegegeven; 
f. de groepen inwoners die moeten worden betrokken en hoe om te gaan met 

groepen die (a) niet worden betrokken of (b) wel worden betrokken maar zich 
niet binnen het speelveld van participatie willen bewegen; 

g. afspraken maken wat te doen als participanten er niet uitkomen 
h. hoe te zorgen voor een goede en gelijke informatiepositie voor betrokken 

inwoners;  
III. Er komt in de toekomst een participatiekader 2.0 met daarbij aandacht voor: 

a. Er wordt een visie ontwikkeld op overheidsparticipatie waarbij duidelijke keuzes 
gemaakt worden bij welke maatschappelijke opgaven overheidsparticipatie 
gewenst is. Deze opgaven worden overzichtelijk- en behapbaar gemaakt voor de 
samenleving.  

b. Meer proactief in spelen op initiatieven uit de samenleving;   
c. Per kerninstrument van de omgevingswet [omgevingsvisie, omgevingsplan en 

omgevingsvergunning] een werkwijze vastgesteld voor participatie zodat de rol 
van de raad binnen deze wet hanteerbaar wordt.  

 
 

 

 



 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op   

 
 

De griffier, 
 

 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        

 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 

   
 
 


