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Bijlage 1 Toelichting op de termen B&O participatie en de participatieladders 

 

 

Overheidsparticipatieladder   

 

Raad van Openbaar Bestuur onderscheid vijf rollen van de gemeente bij overheidsparticipatie: 

  

 
  Vijf rollen van de gemeente 

 

Bij elk initiatief moet de gemeente zich afvragen welke rol zij moet innemen waarbij deze rol 

gaandeweg de realisatie van het initiatief kan verschuiven.  

 

• Loslaten ~ Wanneer de gemeente een taak helemaal loslaat, heeft ze inhoudelijk noch in het 

proces enige bemoeienis.  

• Faciliteren ~ Gemeente ondersteunt initiatieven van burgers en bedrijven, gaat uit van het 

initiatief, faciliteert met een minimum aan randvoorwaarden en een maximum aan vrijheden en 

bewaakt alleen binnen de afgesproken kaders die het initiatief treft. 

• Stimuleren ~ Een trede hoger heeft de gemeente wel de wens dat bepaald beleid of een 

interventie van de grond komt, maar de realisatie daarvan laat ze over aan anderen. Ze zoekt 

slechts naar mogelijkheden om die anderen in beweging te krijgen.  

• Regisseren ~ Wanneer de gemeente kiest voor regisseren, betekent dat ook andere partijen een 

rol hebben maar dat de gemeente er belang aan hecht wel de regie te hebben.  

• Reguleren ~ Bovenaan de trap staat het zwaarste instrument dat de gemeente kan inzetten, 

namelijk regulering door wet- en regelgeving. Als consequentie van dit middel kan de gemeente 

regels ook handhaven en overtreding daarvan sanctioneren. Het instrumentarium van reguleren 

benadrukt dat de gemeente daar waar het onder meer gaat over vraagstukken van orde en 

veiligheid altijd in een verticale verhouding tot haar burgers staat.  

 

 

 

  

Burgerparticipatie versus overheidsparticipatie 

Bij burgerparticipatie ligt het initiatief bij de overheid. Het gaat dan vooral om het 

vroegtijdig betrekken van burgers bij vraagstukken en beleid, niet pas als de visie of de 

uitgangspunten al gevormd zijn . Bij overheidsparticipatie komt het initiatief vanuit de 

inwoners. De gemeente geeft  ruimte aan betekenisvolle initiatieven en werkt samen om 

deze mogelijk te maken. Bij elke participatievorm passen andere methoden, middelen en 

activiteiten. 
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Burgerparticipatieladder 

 

Buurtperspectief heeft een participatietrap ontwikkeld waarin zowel burger- als overheidsparticipatie 

tot uitdrukking komt vanuit het perspectief van de overheid als de burger.  

 

Voor de gemeente onderscheiden zij vier rollen als het gaat om burgerparticipatie:  

 

 

 

Bij elk vraagstuk moet de gemeente zich afvragen welke rol zij moet innemen waarbij deze rol 

gaandeweg het proces kan verschuiven.  

 

• Communicatie: overheid informeert burgers burgers winnen info 

• Vraag en antwoord: overheid raadpleegt burgers burgers winnen advies 

• Dialoog: overheid en burgers gaan met elkaar in gesprek 

• Samenwerking: overheid en burgers werken samen 
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Financiering initiatieven in 2015 

Het budget € 45.000 voor B&O participatie zoals structureel is opgenomen in de begroting, is in 2015 

gedeeltelijk ingezet ter ondersteuning van drie initiatieven van ouders en inwoners van Petten, Stroet en 

Schagen om de schoolpleinen van resp. Springschans, Regenboog en de Vogelweid opnieuw in te 

richten met als doel speelgelegenheden te creëren voor alle kinderen van het dorp. Daarmee wordt 

het schoolplein openbaar toegankelijk voor iedereen. Daarnaast is een initiatief gesteund in ’t Zand 

West om het initiatief van bewoners voor een nieuwe speeltuin mogelijk te maken. Naast deze 

gemeentelijke bijdrage hebben inwoners en ouders zich ingezet om door zelfwerkzaamheid of door het 

vinden van sponsoren, de initiatieven mogelijk te maken.   

Tot slot is een initiatief gesteund van Stichting SafeWings die ter ondersteuning van pleeggezinnen 

activiteiten organiseert voor pleegkinderen. Een pleegouder in Schagen heeft zich opgeworpen om 

een groep pleegkinderen te begeleiden om een insectenhotel te bouwen. Naast mee te denken over 

een plek waar het hotel kan komen te staan, heeft de gemeente snoeimateriaal en een kleine 

financiële  bijdrage gegeven. Het budget wordt ook in de komende jaren ter ondersteuning van  

dergelijke initiatieven ingezet.  


