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Schriftelijk vragen aan het College van B&W

Onderwerp: Uitgangspunten Participatiebeleid

Op 26 januaris a.s. staat de notitie uitgangspunten participatiebeleid op de agenda van de 
oordeelsvormende vergadering. Na lezing van de notitie hebben wij een paar vragen/opmerkingen:

1. Met name binnen het “wettelijk kader” wordt van veel afkortingen gebruik gemaakt die niet allemaal 
worden verklaard. Kan aan het einde van het document een verklarende afkortingenlijst meegenomen 
worden?

De genoemde afkortingen zijn in de tekst aangepast en bij elke eerste keer volledig uitgeschreven met 
de bedoelde afkorting er (tussen haakjes) achter. Na de oordeelsvormende vergadering van 26 januari 
zal de aangepaste notitie uitgangspunten participatie aan de raadsfracties worden toegestuurd. 

Het betreft de volgende afkortingen:

 VN – Verenigde Naties
 Wmo – Wet maatschappelijke ondersteuning
 MO – Maatschappelijke opvang
 OOGO – Op Overeenstemming Gericht Overleg 

2. Onder het “huidig instrumentarium” wordt verwezen naar het inwonerspanel. Uit hoeveel inwoners 
betaat dit panel momenteel en is bekend wie de deelnemers zijn en of het panel de samenstelling van 
de inwoners van de gemeente representeert?

Het panel heeft op dit moment 2.897 leden. Omdat wij de anonimiteit willen garanderen weten wij 
niet wie hier precies aan mee doet. Dat weet alleen I&O Research. In de onderstaande overzichten 
kunt u zien hoe de samenstelling is opgebouwd. De gegevens zijn aangeleverd door I&O research.
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3. Onder het “huidig instrumentarium” wordt verwezen naar een burgerberaad en het lopende 
onderzoek daarnaar. Is bekend wanneer hier meer duidelijkheid over is?

Na vaststelling van de notitie uitgangspunten participatie, welke in februari aan de gemeenteraad ter 
besluitvorming zal worden voorgelegd, gaan we kijken of we kunnen komen tot een voorstel voor een 
pilot. Als dat het geval is, zal de gemeente dit via een voorstel aan college en raad voorleggen. De 
gemeente zal in dit geval het raadsvoorstel samen met betrokkenen daartoe voorbereiden.

4. Op pagina 7 wordt gesproken over de “participatie-paradox”; daar kunnen diverse uitleggen aan 
gegeven worden. Wat verstaat u onder de participatie-paradox?

In de notitie uitgangspunten participatie wordt met “participatie-paradox” bedoeld dat bij 
participatietrajecten voornamelijk de mondige burgers zich laten horen en dat veelal de mening van de 
‘stille meerderheid’ niet gehoord wordt. 

5. Is bekend wanneer het rekenkameronderzoek naar participatie is afgerond?

Het onderzoek van de rekenkamercommissie is inmiddels afgerond, het rapport is toegezonden aan 
alle raadsfracties en staat, net als de beleidsnotitie uitgangspunten participatie, op de agenda voor de 
oordeelsvormende vergadering van 26 januari. 

Wij zien schriftelijke beantwoording van de vragen graag tegemoet.

Namens PvdA Schagen,

Helga Wagemaker
Steunfractielid


