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De gemeenteraad en steunfractieleden 

 

College van burgemeester en wethouders 

Nop van Warmerdam 

Raadsinformatiememo ingebruikname online participatieplatform 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Eind vorig jaar is door de gemeente onderzoek gedaan onder inwoners, raadsleden, 

collegeleden en medewerkers van de interne organisatie naar burger- en overheidsparticipatie. 

Een van de aanbevelingen die voortkwam uit dat onderzoek is de inzet van online participatie. 

Het college heeft de aanbevelingen bekrachtigd en daarmee groen licht gegeven voor de 

uitvoering.  

   

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, zijn de fysieke mogelijkheden voor 

bewonersparticipatie beperkt. De aanschaf van een online participatieplatform is daardoor in 

een versnelling geraakt. Na een participatief selectietraject hebben we het bedrijf Citizenlab in 

de arm genomen en gaat op korte termijn de website samen.schagen.nl van start. We 

gebruiken het platform voor al onze online participatie, zowel met inwoners en ondernemers, als 

binnen de organisatie. 

 

De website is voor inwoners een laagdrempelige manier om mee te doen met of mee te denken 

over de plannen van de gemeente. Het helpt ons om te weten te komen wat er leeft onder 

inwoners en zorgt ervoor dat we meer – en ook andere - inwoners bereiken dan via alleen fysieke 

bijeenkomsten. Het is tevens een manier voor de inwoners om zélf initiatieven op het platform te 

plaatsen en om hierover in contact te komen met andere inwoners en de gemeente (start 1e 

kwartaal 2021). Voor de organisatie is het een laagdrempelige manier om ook met andere 

doelgroepen in contact te komen én intern makkelijker participatief samen te werken. Het 

gebruik van het platform draagt daardoor bij aan meer en betere participatie. 

 

De lancering van de website voor inwoners vindt uiterlijk 1 november plaats.  

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Joke Kruit 

Raadsinformatiememo 


