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Geacht college,

Uw college heeft gevraagd advies uit te brengen met betrekking tot de “Leidraad
Samenlevingsparticipatie”.
Uw college heeft de ambitie om in Waddinxveen een moderne bestuurscultuur te realiseren en stelt
dat, als het gaat om beleid en projecten van de gemeente, alleen inspraak niet voldoende is. De
nieuwe bestuurscultuur houdt in dat inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen goed
geïnformeerd moeten worden en tevens gaan meedenken, meedoen en meebeslissen. Om deze
ambitie te realiseren, heeft het college de Leidraad Samenlevingsparticipatie opgesteld. De PAR
heeft de leidraad bekeken vanuit dit perspectief en dus met de vraag of de leidraad de duidelijkheid
geeft met betrekking tot de centrale bouwstenen zijnde: goed informeren, het meedenken,
meedoen en meebeslissen. Wil de moderne bestuurscultuur tot werkelijkheid worden dan is het van
eminent belang dat alle betrokkenen weten wat dit inhoudt en wat de regels van het spel zijn. Dit
perspectief is mede gevoed door het feit dat gesproken wordt over een leidraad en daarmee een
“handleiding” op basis waarvan alle betrokkenen de ins en outs van de moderne bestuurscultuur
kunnen en kennen en tevens wat zij kunnen verwachten in de interactie met het gemeentebestuur.
Na het bestuderen van de leidraad is de PAR tot de slotsom gekomen dat dit beeld niet terugkomt in
de uitwerking van de leidraad. Dit gezien de reacties van de leden van de werkgroep die binnen de
PAR is gevormd voor het uitwerken van het advies en anderen. Zoals de ervaring die in de afgelopen
jaren is opgedaan met participatie of samenlevingsparticipatie leert, is de PAR ervan overtuigd dat
de ambitie om te komen tot goed informeren, meedenken, meedoen en meebeslissen hoge eisen
stelt aan alle betrokkenen om deze situatie te realiseren. In het stuk wordt nergens ingegaan op
ervaringen met samenlevingsparticipatie in het verleden en op de actualiteit. De PAR wil met het
advies een bijdrage leveren aan het realiseren van een leidraad met een inhoud die
eerdergenoemde duidelijkheid schept.
Voor het slagen van de moderne bestuurscultuur is de positie en de rol van de gemeenteraad van
doorslaggevend belang. Ervaringen met burgerparticipatie hebben geleerd dat de raad een
beslissende rol speelt in de besluitvorming over het resultaat van een burgerparticipatie. De PAR
heeft begrepen dat er binnen de raad initiatieven worden ontplooid met betrekking tot dit
vraagstuk. In de leidraad ontbreekt iedere vermelding hiervan. Het antwoord op de door u in de
aanbiedingsbrief gestelde vragen vindt u aan het eind van het advies.
Er is ambtelijk overleg geweest over dit advies. Dat heeft op onderdelen tot aanpassingen geleid. De
hoofdlijn is intact gebleven. We hebben wel kennis kunnen nemen van de overwegingen. Maar om
dit voor derden duidelijk te houden hebben we op die punten geen wijzigingen in het advies
aangebracht.
We hebben sterk het gevoel gekregen dat onze bijdrage aan de discussie wordt gewaardeerd. Van
onze kant stellen we vast dat de weg die bewandeld is een goede is en het doel van
samenlevingsparticipatie tot de verbeelding spreekt. Daar wil de PAR in zijn adviesrol een bijdrage
aan blijven leveren.
We zijn gaarne tot nadere toelichting en overleg bereid.
Hoogachtend,
Aad van Holsteijn
Voorzitter PAR

