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Ter inspiratie zijn voor u een aantal documenten bijgevoegd
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-

1. Verslag presidiumvergadering 16 december 2019

-

2. “Vertegenwoordiging en Participatie in de Provincies” Hoofdstuk uit

admiraalm@noord-holland.nl

Provinciale Politiek, Harmen Binnema, 2019
-

3. “Visie op de rol van het Drents parlement in de veranderende
Samenleving” PS Drenthe 2018
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-

4. “Burgers betrekken bij Provinciaal Beleid” Michiel Herweijer

-

5. “De provincie en de burger: een spannend avontuur” Monitor en

evaluatie Pilots Burgerparticipatie, Provincie Noord-Holland,
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht,
September 2015
-

6. “Loslaten in vertrouwen” naar een nieuwe verhouding tussen

overheid, markt én samenleving, Raad voor Openbaar Bestuur,
December 2012
-

7. MEMO burgerparticipatie rol PS als toolbox Werkgroep PS NoordHolland 2016

-

8.
https://vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Burgerzaken/besta
nden_burgerparticipatie/De_raad_en_burgerparticipatie.pdf

-

Betreft: Burgerparticipatie en PS t.b.v. bespreking B-agenda
Statencommissie EFB
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Inleiding
In het coalitieakkoord is opgenomen dat door Gedeputeerde Staten in
samenwerking met Provinciale Staten een agenda voor bestuurlijke
vernieuwing en Burgerparticipatie wordt opgesteld. Ook wordt in het
akkoord uiteen gezet dat GS de participatie van bewoners vergroot,
bijvoorbeeld door middel van bewonerspanels. Waarbij steeds vooraf
goede afspraken worden gemaakt over inbreng en vorm, zodat duidelijk
is wat iedereen kan verwachten en waar de grenzen liggen.

Verloop proces

In het presidium van 14 oktober 2019 is daarop de werkgroep
samenwerking PS & GS ingesteld, waar in eerste instantie ook het thema
burgerparticipatie was ondergebracht. In de eerste vergadering van de
werkgroep is echter vastgesteld dat burgerparticipatie als apart thema
behandeld dient te worden en geen plek heeft in de werkgroep
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Burgerparticipatie en PS
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samenwerking PS & GS. Daarop is het presidium verzocht een nieuwe
werkgroep burgerparticipatie in te stellen.
In het presidium van 16 december 2019 is besloten dat het thema
burgerparticipatie en de wijze waarop Provinciale Staten hier betrokken
bij willen zijn te bespreken in een volgende vergadering van de vak
commissie, in dit geval de Statencommissie Economie, Financiën en
Bestuur.
Voorstel
Met dit memo wordt de commissie EFB in gelegenheid gesteld om het
thema Burgerparticipatie –op verzoek van het Presidium- op de Bagenda van de commissievergadering met elkaar te bespreken.
Voorstel:
De commissie EFB wordt voorgesteld om:
-

Kennis te nemen van het proces waarin het Presidium gevraagd
heeft het onderwerp burgerparticipatie bij de commissie EFB te
bespreken;

-

In de commissie zouden de leden met elkaar de volgende
vragen kunnen behandelen:
1. Welke rol ziet uw fractie weggelegd voor Provinciale
Staten in het versterken van draagvlak voor beleid
en bestuur door middel van het verbeteren van de
participatie van bewoners?
2. Welke middelen ziet u op dit moment voor inwoners
om invloed uit te oefenen op de besluitvorming door
Provinciale Staten?
3. Hoe waardeert u de toegang tot deze instrumenten
voor betrokkenen van verschillende achtergrond?
4. Op welke manier en op welk moment zou Provinciale
Staten invloed moeten hebben op de vormgeving
van de uitgangspunten van de participatie van
bewoners in de beleids- en besluitvorming aan de
kant van Gedeputeerde Staten?

-

Te bespreken op welke wijze PS betrokken willen worden door
GS bij het thema burgerparticipatie en de ontwikkelingen die
binnen de provinciale organisatie in gang gezet worden.
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