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Inleiding 
De gemeente Woudenberg wil dat iedereen kan meedenken en meedoen en invloed kan 
uitoefenen op wat de gemeente doet.. Daarom wil zij bij het maken van beleid zo goed 
mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeftes van inwoners, ondernemers en organisaties.
Het gemeentebestuur verwoord haar ambitie op het gebied van participatie als volgt: “We 
betrekken inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties tijdig bij de 
totstandkoming van beleid. We stellen ons steeds de vraag: hoe willen en kunnen inwoners en 
organisaties betrokken worden bij nieuwe plannen en bij de uitvoering van bestaande 
plannen?"1 

De huidige nota burgerparticipatie van de gemeente Woudenberg” is vastgesteld in 2012..
Het betrekken van de omgeving bij projecten en beleidsvorming is dan ook niet nieuw voor de 
gemeente Woudenberg.

De nota uit 2012 is de afgelopen jaren veelvuldig toegepast, maar blijkt voor de dagelijkse 
praktijk te theoretisch en omvangrijk. Daarnaast hebben wij' de afgelopen jaren veel geleerd 
van de uitvoering van participatietrajecten in Woudenberg en hebben we ontdekt welke 
methodiek meer en welke minder aansluit bij de behoefte van de Woudenbergse inwoners.
Daarnaast is de verhouding tussen overheid en samenleving voortdurend in beweging en er 
zijn een aantal wetswijzigingen in de voorbereiding. Dit alles maakt dat een oplegger op de 
nota burgerparticipatie uit 2012 gewenst is om het beleid te actualiseren.

Centrale vraag 
Gaat het college akkoord met de oplegger van de notitie burgerparticipatle?

Beoogd resultaat 
Plannen en beleid maken met een breed draagvlak en/of acceptatie;
Benutten van kennis en kunde vanuit de samenleving;
Prettig samenleven;
Zorgvuldige besluiten nemen.
Aansluiten bij programma 5 zie nota inleiding 

Kader 
Gemeentemonitor 2019, strategiekaart gemeente Woudenberg, beleidsnota burgerparticipatie 
2012;

Argumenten 
In alle beleidsterreinen van het gemeentelijke beleid en de uitvoering daarvan is betrokkenheid 
van inwoners en ondernemers en vooral de afstemming daarmee van belang.. Door de 
veranderende verhouding tussen de overheid en de samenleving is het belangrijk dat we 
ambtenaren de juiste handvatten bieden om een participatieproces zorgvuldig vorm te geven.
De instrumenten uit de huidige nota burgerparticipatie voorzien niet meer voldoende in 
verwachtingen en wensen van inwoners en de tegenwoordig beschikbare 
communicatiemiddelen. Daarom vraagt dit om een actualisatie van de bestaande nota,l Deze 
actualisatie betreft het overkoepelende participatiebeleid.

Vanuit verschillende wetgeving en beleidsterreinen is daar aanvullende op specifiek beleid en 
hulpmiddelen verwenst. Daarin zal soms ook een raadsbesluit nodig zijn, omdat de wet er om 
vraagt of omdat sprake is van nieuwe beleidsinzichten, dat zal dan in aanvulling van deze nota 
als apart besluitstuk voorgelegd worden..

De nu voorliggende nota is gebaseerd op de actuele inzichten rond participatie en de 
ervaringen in het verleden in Woudenberg.

1 Coaiitieakkoord gemeente Woudenberg, Te raadplegen via: nttpaï//www.wcnrdanberg..rii/over~~~»deW 
gemeente/Goaiitieprooramrna¿ízul80022 
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Duurzaamheid en Inclusie 
We streven als gemeente Woudenberg naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen 
en denken. Want wie heeft er nu meer verstand van zijn of haar leef,- of werkomgeving dan 
onze inwoners en ondernemers? Daarom betrekken we inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties tijdig bij de totstandkoming van beleid en stimuleren wij 
initiatienemers belanghebbenden te betrekken bij hun plannen voor Woudenberg.

Maatschappelijke participatie 
Het betrekken van inwoners bij de totstandkoming van plannen is niet nieuw. Inmiddels zijn de 
nodige ervaringen opgedaan binnen de gemeente Woudenberg. In 2018 zijn verschillende 
interviews afgenomen met inwoners die met een initiatief of idee aanklopten bij de gemeente.
De uitkomsten van deze interviews en de uitkomst van de gemeentemonitor die in 2019 werd 
gehouden, worden gebruikt om de uitgangspunten voor participatie in Woudenberg te bepalen,
die verwoord zijn in de oplegger.

Over de ervaring met de ruimtelijke plannen zijn gesprekken geweest met raadsleden, de 
uitkomsten daarvan zijn betrokken bij deze nota, en komen in het bijzonder terug bij de latere 
invulling voor het fysiek domein binnen de Omgevingswet.

Financiële consequenties 
Het vormgeven van participatie maakt onderdeel uit van het dagelijks werk van de 
gemeentelijke organisatie. Kosten die gemoeid zijn met participatietrajecten worden geraamd 
binnen en gedekt uit het beleidsproduct of in de projectbegroting.

Aanpak/uüvoe¿ng 
Na vaststelling van de oplegger op het participatiebeleid ligt er weer een zorgvuldig afgestemd 
en geactualiseerd beleid, wat aansluit bij de wensen en behoeftes van inwoners. De ambtelijke 
organisatie wordt geïnformeerd over de werkwijze met betrekking tot het vormgeven,
uitvoeren en toetsen van participatietrajecten. Daarnaast is externe communicatie nodig om 
initiatiefnemers te informeren over hun verantwoordelijkheid bij het betrekken van 
belanghebbenden bij de totstandkoming van hun plan en hoe zij dit moeten doen.

Conclusie 
Wij stellen u voor akkoord te gaan met de actualisatie van het participatiebeleid, door de 
bijgevoegde oplegger vast te stellen.
De gemeenteraad via de ingekomen stukken op de hoogte te stellen.

Communicatie 

Kernboodschap participatiebeleid algemeen:
De gemeente Woudenberg wil dat iedereen kan meedenken en meedoen en invloed kan 
uitoefenen op wat de gemeente doet. Daarom wil zij bij het maken van beleid zo goed 
mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeftes van inwoners. Het bestuur is zich ervan 
bewust dat dit alleen kan door samen op te trekken met inwoners, organisaties en bedrijven 
en wil hen betrekken bij het vormen, uitvoeren en evalueren van haar beleid.
Participatie gaat voor de gemeente Woudenberg over de vraag: hoe maken wij met elkaar een 
Woudenberg waar het fijn wonen is? Deze vraag wordt beantwoord in het participatiebeleid 
van de gemeente Woudenberg.

Bijlage(n)
Oplegger participatie beleid 2021;

o Beleidsnota burgerparticipatie 2012.
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