
 

Participatie strategie 

Inleiding Participatiestrategie 
Participatie wil en kan ervoor zorgen dat overheid en betrokken inwoners de beschikbare 
kennis, tijd en gemeenschapsgeld optimaal besteden aan gezamenlijke doelen. Ieder 
weldenkend mens zal hier vóór zijn. Het begint met de overtuiging dat geslaagde 
participatie leidt tot een succesverhaal voor alle direct betrokkenen: inwoners, bedrijven én 
bestuur.  
Een aantal randvoorwaarden moeten omarmd worden door alle betrokken partijen en dat 
geldt bij uitstek voor de partij met de meeste macht: het bestuur. 
1. In een vroegtijdig stadium openheid verstrekken over problemen die aangepakt gaan 

worden: transparantie 
2. Relevante suggesties van alle betrokkenen serieus meenemen in de analyse en 

aanpak: zorgvuldigheid 
3. Besluiten nemen die aantoonbaar leiden tot optimale besteding van kennis, tijd en 

gemeenschapsgeld: zuivere besluitvorming 
Deze participatie strategie is niet ter vervanging van de Code Participatie (zie bijlage), noch 
van een toekomstige invulling met de aanstaande omgevingswet, maar een aanvulling 
daarvan vanuit het perspectief van de inwoner. 

Basisprincipes voor Participatie 
Het resultaat van participatie en transparantie moet zijn zuivere besluitvorming. Alledrie 
basisprincipes zullen kort worden toegelicht. 
Transparantie: 

● er is vooraf overeenstemming over het probleem dat moet worden opgelost of het 
doel dat moet worden bereikt 

● het is iedereen bekend welke ideeën, plannen en projecten er zijn 
● informatie hierover wordt publiekelijk en actueel beschikbaar gesteld 
● vragen van VughtParticipeert worden binnen 3 weken beantwoord en antwoorden 

worden gepubliceerd 
● waar er juridische beperkingen zijn wat betreft volledige transparantie, wordt vooraf 

aangegeven dat er beperkingen zijn, welke dat zijn en waarom. 

Participatie: 

● inwoners kunnen ideeën inbrengen en voorstellen doen 
● inwoners hebben recht op antwoord 
● inwoners kunnen zich abonneren op onderwerpen 
● inwoners kunnen zich aanmelden als betrokkene 
● inwoners kunnen zich voor bepaalde onderwerpen laten vertegenwoordigen door 

belangengroepen. 

Zuivere besluitvorming: 

● het besluitvormingsproces is iedereen duidelijk 
● inspraak, bezwaar en beroepsmomenten zijn duidelijk en tijdig bekend 
● verschillende oplossingsmogelijkheden zijn gedocumenteerd en goed vergelijkbaar 

 
 

 
 



 

Participatie strategie 

● beslissingscriteria zijn duidelijk evenals de weging daarvan 
● genomen besluiten worden compleet met criteria, afwegingen en argumenten 

gepubliceerd. 

Startpunt Participatie 

Participatie kan alleen vertrouwensvol worden gestart als er volledige openheid van zaken 
is. Dat betekent dat alle lopende zaken aan alle partijen bekend zijn. Conform de 
aanstaande Omgevingswet worden initiatieven in een zo vroeg mogelijk stadium bekend 
gemaakt.  

Voor een succesvolle start van de participatie, zonder het risico op verrassingen en 
daarmee beschadiging van vertrouwen, is het noodzakelijk dat partijen vooraf, in dit geval 
binnen de eerste 100 dagen van het nieuwe gemeentebestuur, een overzicht van alle, 
bekende en nog niet gepubliceerde of lopende zaken publiceren. 

VughtParticipeert is graag bereid aan invulling en uitvoering van participatie bij te dragen. 

 

Bijlage: Code Participatie (blg-219965) 

 
 

 
 


