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Rekenkamer rapport ‘Met de beste bedoelingen’ onderzoek naar burgerparticipatie.

Gevraagde beslissing
1. Het college op te dragen uitvoering te geven aan aanbevelingen 1 en 5 uit het Rekenkamer
rapport burgerparticipatie, met in achtneming van de volgende kaders:
- formuleer een visie en daaraan gekoppeld realistische smart geformuleerde doelen.
- voorzie de doelen van concrete acties, die zo geformuleerd zijn dat ze door de raad ook goed te
monitoren en te controleren zijn op tijdigheid en resultaat.
- leg de relatie met de participatieparagraaf van de omgevingswet en maak een afwegingskader
voor de toepassing van interactieve beleidsvorming zodat de raad het participatieproces kan
monitoren;
2. Het college op te dragen uitvoering te geven aan aanbevelingen 2 en 4 uit het rapport
burgerparticipatie, binnen de volgende kaders:
- in de op te stellen nota een expliciete paragraaf met concrete smart geformuleerde
communicatie doelstellingen en –activiteiten op te nemen;
- deze doelstellingen zo te formuleren dat ze door de raad te controleren zijn op uitvoering en
resultaat;
3. Het college op te dragen voor de smart geformuleerde doelen en -activiteiten in de nieuwe nota
burgerparticipatie de daarvoor benodigde budgetten aan te geven;
4. Het college op te dragen concreet aan te geven welke maatregelen zij voor ogen heeft om het
vervolgtraject burgerparticipatie ambtelijk goed uitgevoerd te krijgen en welke (extra) kosten
daarmee gemoeid zijn.

Samenvatting
Met enige regelmaat brengt de Rekenkamer Lansingerland rapporten uit over onderzoeken die zij al
dan niet op verzoek van de raad hebben uitgevoerd. De Rekenkamer voorziet deze rapporten altijd
van een of meerdere aanbevelingen. Op basis van bespreking in de commissie bereidt de griffie als
penvoerder een raadsvoorstel voor hoe om te gaan met de aanbevelingen van de Rekenkamer.
De Rekenkamer concludeert in rapport Burgerparticipatie ‘Met de beste bedoelingen’ dat de
gemeente Lansingerland al jaren grote ambities heeft met de (versterking van) burgerparticipatie,
maar dat het lang niet altijd lukt deze voornemens te realiseren, en heeft een zestal aanbevelingen
geformuleerd.
De raad stelt voor de aanbevelingen 1, 2, 4 en 5 als opdracht aan het college mee te geven met extra
kaderstelling ten aanzien van SMART geformuleerde doelen. Om daadwerkelijk verder te geraken dan
goede bedoelingen en te werken aan concrete resultaten wenst de raad hierin nadrukkelijk zijn kader

stellende en controlerende rol vervullen. Aan de aanbevelingen 3 en 6 geeft de raad een andere
invulling aan het college mee.
Ten aanzien van aanbeveling 3 stelt de raad voor het college in de verantwoordelijke rol voor het
organiseren van passende kwalitatieve en kwantitatieve ambtelijke inzet te laten, maar ziet graag
een terugkoppeling van het college aan de raad aangaande welke maatregelen zij zelf voor ogen heeft
om het vervolgtraject burgerparticipatie ambtelijk goed uitgevoerd te krijgen en welke (extra) kosten
daarmee gemoeid zijn.
Ten aanzien van aanbeveling 6: het verhogen van de budgetten burgerparticipatie, stelt de raad voor
om dit laatste punt niet op dit moment de besluiten, maar af te laten hangen van de door het college
aangegeven benodigde budgetten die gekoppeld zijn aan de smart doelen en -activiteiten in de
nieuwe nota burgerparticipatie. Dit geeft de raad concretere controlemogelijkheden of de (eventueel
extra beschikbaar gestelde) budgetten ook daadwerkelijk zijn besteed en hebben bijgedragen aan de
te bereiken doelen.
Financiële consequenties
Dit voorstel bevat geen financiële consequenties. Pas op het moment van besluitvorming over inhoud
en consequenties van de door het college op stellen nieuwe nota burgerparticipatie worden financiële
consequenties inzichtelijk.
Verdere procedure
Na besluitvorming is het aan het college om een nieuwe nota Burgerparticipatie voor te bereiden en
deze in een BOB traject richting besluitvorming door de raad te brengen.

Bijlagen
1. Rapport Rekenkamer ‘Met de beste bedoelingen’, onderzoek naar burgerparticipatie
I19.19962
2. Notitie griffie bij rapport Rekenkamer: 'Met de beste bedoelingen’ T19.12503
3. Persbericht van Rekenkamer Lansingerland over onderzoek burgerparticipatie I19.19961
4. Begeleidend schrijven college U19.05619
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Aanbevelingen Rekenkamer Rapport Burgerparticipatie

De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het bijgaande voorstel van de commissie Alegemeen Bestuur
Overwegende dat
de Rekenkamer Lansingerland het rapport ‘Met de beste bedoelingen’, onderzoek naar
burgerparticipatie, aan de raad heeft gepresenteerd;
Gelet op
- de artikelen 81a tot en met 81u en de artikelen 182 en 185 van de Gemeentewet;
- de verordening Rekenkamer Lansingerland;
Besluit(en)
1. Het college op te dragen uitvoering te geven aan de aanbevelingen 1 en 5 uit het rapport
burgerparticipatie, binnen de volgende kaders:
- formuleer een visie en daaraan gekoppeld realistische smart geformuleerde doelen.
- voorzie de doelen van concrete acties, die zo geformuleerd zijn dat ze door de raad ook goed te
monitoren en te controleren zijn op tijdigheid en resultaat.
- leg de relatie met de participatieparagraaf van de omgevingswet en maak een afwegingskader
voor de toepassing van interactieve beleidsvorming zodat de raad het participatieproces kan
monitoren;
2. Het college op te dragen uitvoering te geven aan aanbevelingen 2 en 4 uit het rapport
burgerparticipatie, binnen de volgende kaders:
- in de op te stellen nota een expliciete paragraaf met concrete smart geformuleerde
communicatie doelstellingen en –activiteiten op te nemen;
- deze doelstellingen zo te formuleren dat ze door de raad te controleren zijn op uitvoering en
resultaat;
3. Het college op te dragen om voor de smart geformuleerde doelen en -activiteiten in de nieuwe
nota burgerparticipatie de daarvoor benodigde budgetten aan te geven;
4. Het college op te dragen concreet aan te geven welke maatregelen zij voor ogen heeft om het
vervolgtraject burgerparticipatie ambtelijk goed uitgevoerd te krijgen en welke (extra) kosten
daarmee gemoeid zijn.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
van 31 oktober 2019,

de griffier,

drs. Marijke Walhout

