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Geachte leden van de gemeenteraad,

U heeft ons naar aanleiding van het voorstel tot het instemmen met de Kadernota
2O1.7 gevraagd burgerparticipatie te integreren in de werkwijze en aan te geven in
de raadsvoorstellen hoe burgerparticipatie is toegepast.
We hebben besloten zowel het thema burgerparticipatie als het thema duurzaamheid
in alle college- en raadsvoorstellen op te nemen. We onderschrijven het belang om
beide thema's nadrukkelijker dan voorheen de aandacht te geven om de beoogde
resultaten te behalen. Om op het gebied van duurzaamheid bij te dragen aan een
beter milieu voor de inwoners van Waalre en de regio, en een bijdrage te leveren aan
de klimaatdoelen van Parijs. En op het gebied van burgerparticipatie aan een
diepgaandere samenwerking en verbinding met de inwoners van Waalre en daarmee
aan het behalen van de doelen uit De Kracht van Waalre. Dit betekent dat u de
komende periode al raadsvoorstellen kunt verwachten waarin wordt aangegeven of
en op welke wijze beide thema's zijn meegenomen,
De afgelopen jaren hebben we burgerparticipatie en duurzaamheid in verschillende
vormen en gradaties ingezet. Veel van de onderwerpen die we via een raadsvoorstel
aan u hebben voorgelegd, zijn met een bepaalde mate van burgerparticipatie tot
stand gekomen of uitgevoerd, Inwoners zijn actief betrokken bij onze plannen en
projecten en we hebben initiatieven van inwoners waar mogelijk ondersteund. De
overweging om burgerparticipatie wel of niet in te zetten en de mate van invloed die
inwoners kregen, werd in de college- en raadsvoorstellen niet altijd nadrukkelijk
aangegeven. Datzelfde geldt voor het opnemen van de overwegingen op het thema
duurzaamheid. Met de aanpassing van de sjablonen nemen we u binnenkort bij ieder
voorstel mee in de afwegingen die gemaakt zijn,
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feit dat de organisatie nog niet gewend is om bij ieder
voorstel de motieven en keuzes voor burgerparticipatie en duurzaamheid expliciet te
onderbouwen. De komende maanden start de organisatie met het werken met de
nieuwe sjablonen. We begeleiden medewerkers hierbij zodat ze de afwegingen op
beide thema's goed kunnen maken. We verwachten dat u het resultaat hiervan vanaf
begin 2019 in de kwaliteit van de voorstellen terug gaat zien.
We vragen uw begrip voor het

Met het ondersteunen van de organisatie en het aanpassen van de sjablonen collegeen raadsvoorstellen gaan we ervan uit dat hiermee aan het verzoek van de raad is
voldaan.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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