Bijlage 5 Werkafspraken evaluatie adviesrecht, delegatie en participatie
Toelichting
In dit document zijn werkafspraken vastgelegd tussen raad en college, behorende tot het raadsvoorstel d.d. 21 december 2021. De
werkafspraken komen per thema aan bod, achtereenvolgens het adviesrecht van de raad, delegatie en ten slotte participatie. Het gaat om
spelregels over de evaluatie van te nemen besluiten: wanneer doen we wat precies, met wie doen we dat, op welke wijze gebeurt dat?
Tabel overzicht: in onderstaande tabel worden per onderdeel de werkafspraken helder gemaakt.
Adviesrecht

Delegatie

Verplichte participatie en
participatiewijzer
n.v.t.

Reguliere
informatievoorziening

Informerend overzicht van
verleende buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten waar
geen sprake is geweest van
adviesrecht van de raad.

Informerend verzicht van de
aanpassingen die zijn opgenomen in het
omgevingsplan.

Wanneer?

Tweejaarlijks ter kennisname
richting raad.

Tweejaarlijks ter kennisname richting
raad.

n.v.t.

Evaluatie

Op basis van de informerende
overzichten gezamenlijk het
gesprek voeren aan de hand van
de huidige categorieën voor
adviesrecht. Eventueel resultaat:
aanpassing, beperking of
uitbreiding van de al de benoemde
categorieën.

Op basis van de informerende
overzichten gezamenlijk het gesprek
het voeren aan de hand van de huidige
delegatiemogelijkheden. Eventueel
resultaat: aanpassing, beperking of
uitbreiding van de
delegatiemogelijkheden.

Op basis van opgehaalde input bij
bewoners en initiatiefnemers (o.a. wat
levert participatie op, wat werkt wel, wat
werkt niet) gezamenlijk het gesprek voeren
over eventuele aanpassingen van de
categorieën voor verplichte participatie en
de gradaties, randvoorwaarden en te
nemen stappen uit de participatiewijzer.

Wanneer?

Twee jaar na inwerkingtreding van
de Omgevingswet

Twee jaar na inwerkingtreding van de
Omgevingswet

Twee jaar na inwerkingtreding van de
Omgevingswet

Met wie?

Evaluatie vindt plaats met de
accounthouders Omgevingswet. De
evaluatie wordt vervolgens met de
volledige raad besproken.

Evaluatie vindt plaats met de
accounthouders Omgevingswet. De
evaluatie wordt vervolgens met de
volledige raad besproken.

Evaluatie vindt plaats met de
accounthouders Omgevingswet, met
belangrijke input van burgers en
initiatiefnemers. De evaluatie wordt
vervolgens met de volledige raad
besproken.

Opmerking

Mocht in een eerder stadium dan de genoemde termijnen al blijken dat behoefte is aan een tussentijdse evaluatie of
aanpassing van de werkafspraken, dan kan de raad dit, aan de hand van de tweejaarlijkse overzichten, agenderen.

