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Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

woensdag 14 mei 2014 

CONCEPT 

De Gemeenteraad en de Commissie Bestuur 

 

College van burgemeester en wethouders 

Burger en overheidsparticipatie en specifiek de pilot dorpsraden/wijkpanels 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Aanleiding 

In 2013 is in de gemeente Schagen het project burger- en overheidsparticipatie van start 

gegaan. Het project sluit aan op de doelstellingen binnen het domein Burger en Bestuur van de 

Meerjarenvisie 2014-2018. Hierin  is bepaald dat de dienstverlening van en door de gemeente 

Schagen door haar inwoners wordt gewaardeerd. Om dit te bereiken, ondersteunt de 

gemeente initiatieven die burgers en bedrijven nemen, zogenaamde overheidsparticipatie.  

 

Dit sluit aan bij de veranderende samenleving waar ook de gemeente Schagen mee te maken 

heeft. Een samenleving waarin mensen bereid zijn meer zelf te doen en waarin de overheid  

meer ruimte geeft. Dit vraagt om een anders functionerende gemeente, zowel op ambtelijk als 

op bestuurlijk niveau. Het is een leerproces waar  we de komende jaren voor staan en we samen 

met inwoners van Schagen en de dorpsraden willen vormgeven. Het vraagt om een gemeente 

die midden in de samenleving staat. Een gemeente die samen met de inwoners, ondernemers 

en instellingen een gemeente vormt waar iedereen trots op is.  

Dit vraagt om: samenwerking. 

 

Deze samenwerking vraagt meer dan de burgerparticipatie waarmee de gemeente Schagen  

de afgelopen jaren  bekend is geraakt. Bij burgerparticipatie heeft de gemeente een min of 

meer uitgewerkt plan of beleidsstuk dat voor een toets wordt voorgelegd aan een groep 

belanghebbenden. Ruimte voor substantiële veranderingen van de oorspronkelijke plannen is er 

niet of nihil. Het is een eenzijdige vorm van communicatie van de gemeente naar de 

belanghebbenden.  

Overheidsparticipatie 

Samen bouwen aan Schagen als duurzame, zelfredzame samenleving  vraagt om een verder 

gaande vorm van participatie. Een vorm waarbij inwoners, ondernemers en instellingen zélf met 

ideeën en plannen kunnen komen, waarover de gemeente in gesprek gaat om gezamenlijk tot 

een uitgewerkt plan te komen. De gemeente denkt mee en zoekt naar mogelijkheden binnen 

de bestaande regels, afspraken en procedures. Het vraagt om creativiteit en denken in 

mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Dit geldt voor de gehele organisatie: van 

ambtelijke organisatie tot aan de gemeenteraad. Allen zullen op een andere, nieuwe wijze in 

contact moeten treden met de inwoners.  

 

Pilots 

Om ervaring op te doen met burger-  en overheidsparticipatie zijn de afgelopen maanden vier 

pilots gestart op de afdelingen Samenleving, Ruimte en Openbaar gebied. Het gaat om de 

pilots:  

- harmonisatie en modernisering van het subsidiebeleid, 
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- bewoners betrekken bij het onderhoud van de openbare ruimte in hun buurt; 

- andere rol van de dorpsraden en wijkpanels  

- deregulering van het beleid rond verblijfsrecreatie  

 

De ervaringen opgedaan binnen de pilots gaan de trekkers van de pilots delen met de 

verschillende afdelingen binnen de organisatie. Daarnaast worden instrumenten beschikbaar 

gesteld hoe te werken met de verschillende vormen van participatie. Op deze wijze zal burger- 

en overheidsparticipatie worden verankerd in de gemeentelijke organisatie, zodat initiatieven 

van burgers gedragen en gerealiseerd kunnen worden.   

 

Inmiddels draaien de pilots zo’n 3 maanden en de eerste ervaringen worden opgedaan. Op 9 

september, als de pilots ruim een half jaar lopen, wordt uw raad in een themabijeenkomst nader 

geïnformeerd over de resultaten van de pilots. 

  

Pilot dorpsraden en wijkpanels  

De pilot dorpsraden en wijkpanels (daar waarin in de rest van het stuk gesproken wordt over 

dorpsraden worden ook de wijkpanels genoemd) willen we hier uitlichten en u als raad 

informeren over de laatste ontwikkelingen.  

 

Tijdens de bijeenkomsten in juni en december 2013 is met een vertegenwoordiging van de 

dorpsraden en wijkpanels gediscussieerd over de nieuwe functie en rol van de dorpsraden in de 

veranderende samenleving. De dorpsraden vervullen een belangrijke rol binnen de dorpen en 

kernen waar ze zich voor inzetten. Zij dragen bij aan het behouden en vergroten van de 

leefbaarheid en sociale samenhang binnen de dorpen. Veel mooie initiatieven zijn mede door 

de dorpsraden de afgelopen jaren tot stand gekomen in de verschillende dorpen.  Initiatieven 

die zijn afgestemd op de wensen en behoeften binnen de dorpen, waardoor het specifieke 

karakter van de verschillende dorpen behouden blijft.  

 

Deze rol wordt binnen de veranderde samenleving de komende jaren nog belangrijker en willen 

wij ook in de toekomst behouden. Wij willen toe naar een samenwerking waarbij de dorpsraad, 

evenals ieder individu of groep inwoner(s) of ondernemer(s)  in Schagen de mogelijkheid heeft 

een initiatief, idee, vraag of plan in te dienen. Een initiatief uit een dorp heeft soms helemaal 

geen gemeente nodig, maar - zo bleek uit de avonden - medewerking van de gemeentelijke 

ambtenaren is cruciaal om enthousiast te blijven. Het is van belang daaraan mee te werken.  

Afhankelijk van het thema gaat een ambtenaar in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden om 

het initiatief etc. tot een gedragen resultaat te brengen. Dit betekent dat niet langer een lid van 

het college de vergaderingen van de dorpsraden bijwoont, maar een ambtenaar die inhoudelijk 

verantwoordelijk voor het onderwerp. Wij verwachten dat daarmee een goede inhoudelijke 

discussie tot stand kan komen en kennis en kunde onderling kan worden uitgewisseld, waardoor 

een door alle partijen gedragen plan tot stand kan komen.  

 

Zo’n 80 tot 90 % van de vragen van de dorpsraden betreft vragen rondom het beheer van 

openbare ruimte. Als het daarbij gaat om klachten over de omgeving waarbij de veiligheid in 

geding is, kunnen deze worden ingediend via ‘Meld en Herstel’  zodat de afdeling de klachten 

via de gebruikelijke weg kan afhandelen. 

Vragen rondom het beheer van openbare ruimte waarbij sprake is van vervanging of een te 

verbeteren situatie ingebracht door de dorpsraad of een (groep) bewoner(s) kunnen worden 

verzameld en voor april als aandachtspuntenlijst worden ingebracht bij de gemeente. (Voor 

2014 is deze datum eenmalig voorschoven naar 1 juni 2014).  

In de maanden april-juli worden afspraken gemaakt met de bewoners en de dorpsraden voor 

een zogenaamd veldbezoek.  

 

Om goed geïnformeerd te worden over hetgeen leeft in de dorpen, willen wij als college jaarlijks 

een bezoek brengen aan de dorpen. Tijdens dit bezoek willen wij in gesprek met bewoners en de 

leden van de dorpsraad om een beeld te krijgen van de leefbaarheid binnen het dorp: wat 

gaat er goed en wat is er nog nodig om de leefbaarheid en vitaliteit op langere termijn te 

borgen? Aan de dorpsraden zal verzocht worden het voortouw te nemen in het organiseren van 

een dergelijk bezoek.  
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Vanuit de voormalige gemeenten zijn convenanten afgesloten met de dorpsraden die qua 

inhoud verschillend zijn.  Met wijkpanels is gezien hun opzet geen convenant afgesloten.  

Met alle dorpsraden en wijkpanels zijn gelijkluidende afspraken gemaakt, afgestemd op de 

hierboven vermelde samenwerkingsvorm, waarmee de bestaande convenanten komen te 

vervallen.  

 

Tijdens een informatiebijeenkomst op 17 april zijn we in gesprek gegaan met de dorpsraden over 

deze nieuwe samenwerkingsvorm en dit is positief ontvangen. Via bijgaande brief zijn de 

dorpsraden vervolgens geïnformeerd.  

 

Deze nieuwe samenwerkingsvorm wordt na een jaar en tussentijds na 5 maanden geëvalueerd 

om zo nodig aanvullende afspraken te maken.  

 

Vervolgstappen met uw raad 

In overleg met de griffie wordt op 9 september een themabijeenkomst georganiseerd over 

burger- en overheidsparticipatie. Daarbij wordt u geïnformeerd over de resultaten van de vier 

pilots en de wijze waarop burger- en overheidsparticipatie binnen de gemeente Schagen verder 

vormgegeven wordt.   

 

 
Bijlage: brief aan de dorpsraden 

 


