
• er duidelijkheid moet zijn over de mate van invloed en de stappen in het proces bij de start van 
samenwerking.

• het belangrijkste doel is: plannen en beleid worden beter.

• de groep betrokkenen representatief moet zijn voor de gemeente (de mening van iedereen telt, 
ook van de meerderheid die we niet vaak horen).
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Participatiebeleid
Waarom moeilijk doen als het samen kan!
- (Loesje)

Inwonerparticipatie is het betrekken van inwoners bij het beleid en de plannen van de gemeente en het 
ondersteunen van inwoners bij het uitvoeren van hun eigen plannen. Met als doel, dat medewerkers 
weten wat de behoeftes en ideeën zijn van de inwoners, wat leidt tot betere plannen en beleid.

uitgangspunten

Er zijn drie punten waar we het allemaal over eens zijn. Inwoners, 
raadsleden, college en medewerkers; allemaal vinden we dat:

Als gemeente Oude IJsselstreek vinden we het belangrijk om inwoners te betrekken bij het maken 
van ons beleid en plannen voor de toekomst. We zijn immers samen verantwoordelijk voor onze 
mooie gemeente. Samenwerken noemen we ook wel participeren. In het Participatiebeleid staat 
hoe we dit als gemeente willen doen. Dit is een samenvatting van de belangrijkste punten uit 
het Participatiebeleid met daarin ook de stappen die je doorloopt als je initiatiefnemer bent en 
verantwoordelijk voor het betrekken van je omgeving (dat kan de gemeente, een ondernemer of 
inwoner zijn). 

Wat is overheidsparticipatie?
Het betrekken van inwoners bij de plannen van initiatiefnemers, anders dan de gemeente. 
De gemeente kan hierbij adviseren, ondersteunen of met kennis bijdragen.

Wat is participatie?



Hoe bepaal je de vorm?
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Wanneer is de participatie geslaagd?

• Als betrokkenen zich (vroegtijdig) gehoord voelen.

• Als we de inzichten hebben die nodig zijn voor een goed 
beleid of plan.

• Als we er alles aan hebben gedaan, binnen de 
mogelijkheden, om een representatieve groep te bereiken.

Gaat het om ruimtelijke ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen voor de omgeving (positief of negatief)? Wat is de 
maatschappelijke impact of de omvang van de impact? (dit bepaalt de grootte van de groep die wordt betrokken)
Ja: grote groep betrekken 
Nee: alleen inwoners betrekken waar het plan direct invloed op heeft 
Nee, totaal geen gevolgen: geen participatie. (wel informeren)

Welke belangen spelen mee en leeft het onderwerp onder de inwoners? (dit bepaalt wie er betrokken worden)
Geen belangen: alleen direct betrokkenen betrekken 
 
Wel belangen: in kaart brengen welke belangen er spelen en bij wie, door stakeholders-analyse. Per stakeholders 
groep bepalen welke rol zij hebben, welk belang en in welke mate betrekken (zie vraag 2).

In hoeverre heeft de participatie invloed op het plan? (dit bepaalt de intensiteit van de participatie: informeren, 
meedenken, adviseren, meebepalen of meebeslissen).
Inwoners beslissen: intensief traject met meerdere momenten en invloed op beslissing. Argumentatie beslissing 
komt vanuit inwoners/initiatiefnemers. Gemeente faciliteert. 
 
Inwoners co-creëren en maken onderdeel uit van het maken van een plan. Duidelijkheid vooraf over de mate van 
invloed en uiteindelijke besluitvorming. Inwoners zijn gelijkwaardig aan de gemeente en kunnen ook wat vinden 
over de uitkomsten. Uitgebreide (persoonlijke) terugkoppeling. 
 
Inwoners geven advies of ideeën (meedenken): duidelijkheid over proces en mate van invloed, verzamelen ideeën, 
informeren over proces en algemene terugkoppeling met daarbij in welke mate ideeën zijn meegenomen. 
 
Inwoners willen weten wat er staat te gebeuren (geen invloed):
Duidelijk informeren en transparantie bij start, over proces en over uitkomsten.

Stel jezelf de onderstaande drie vragen en dan weet je op 
welke manier je de omgeving kunt betrekken.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Participatie

Belangen

Onderstaande effecten zijn ‘mooi meegenomen’, maar kunnen 
niet altijd bereikt worden en zijn voor inwoners minder belangrijk 
dan bovenstaande doelen:

• Als er draagvlak en begrip is voor een besluit.

• Als iedereen die dit wil ook betrokken is.



1. Start
Start opdracht, in de planning wordt 
participatie gelijk opgenomen.

2. Bepalen proces
Op basis van de vragen bij: ‘wat 
bepaalt de mate van participatie?’ 
wordt het proces bepaald.

3. Inwoners betrekken
Stakeholders-analyse (eventueel 
samen met belangenverenigingen) 
om te bepalen welke inwoners 
betrokken worden.

4. Participatieplan
Participatieplan opstellen met participatiecoach. Hierin: fases 
van het project, welke mate van participatie (of niet), wie krijgt 
welke rol en hoe wordt er teruggekoppeld? Dit kan worden 
opgenomen in een startnotitie.

5. Akkoord 
participatietraject
Raad gaat akkoord met 
participatietraject in startnotitie. (bij 
trajecten zonder startnotitie is geen 
instemming van de raad nodig i.v.m. 
minder maatschappelijke impact).

Inwonersparticipatie
Hieronder schetsen we de stappen die we 
nemen bij een ideaal proces van participatie:
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Bij inwonersparticipatie is de gemeente de 
initiatiefnemer en worden inwoners betrokken.



6. Participatiemomenten
Organisatie informeert raad over 
data participatiemomenten.

7. Inwoners uitnodigen
Inwoners worden via verschillende kanalen 
uitgenodigd en waar nodig met persoonlijke 
brief. Daarbij wordt al aangegeven wat er met 
de informatie gedaan wordt (mate van invloed).

8. Wethouder aanwezig
Betreffende wethouder is aanwezig 
bij belangrijke participatiemomenten.

9. Verslag 
participatiebijeenkomst
Van elke participatiebijeenkomst 
wordt een verslag gemaakt en 
dit wordt binnen twee weken 
teruggekoppeld aan inwoners, 
de raad (direct of verwerkt in 
projectvoorstel) en online gedeeld.

10. Hoe is inbreng inwoners verwerkt
Conform normale termijnen van inzage en 
indienen zienswijzen, wordt ook teruggekoppeld 
hoe de inbreng van de inwoners is verwerkt.
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Overheidssparticipatie
Hieronder schetsen we de stappen die we nemen 
bij een ideaal participatieproces:

Bij overheidsparticipatie is een inwoner of ondernemer de 
initiatiefnemer en betrekt deze initiatiefnemer de omgeving. 
De overheid is hierbij alleen ondersteunend. Start

Bij het melden van het initiatief wordt de initiatiefnemer al 
gewezen op de mogelijke ondersteuning bij participatie door 
participatiecoach en met het stroomschema gebaseerd op 
de vragen bij: ‘Hoe bepaal je de vorm van participatie?’, kan de 
initiatiefnemer makkelijk een participatieplan maken. Daarnaast 
staan verderop tips en tools die de initiatiefnemer in kan zetten.

1

2

3

4

Bepalen proces
Uitvoering van participatie door initiatiefnemer zelf. 
Initiatiefnemer betrekt omwonenden of anders betrokkenen en 
informeert de gemeente hierover.

Indienen plan
Bij het indienen van het plan zitten ook de resultaten van 
participatie. De projectleider of participatiecoach beoordeelt of 
dit voldoende is. Eventueel kan de gemeente zelf nog aanvullen 
of de initiatiefnemer opdracht geven tot een vervolg.

Terukoppeling
De resultaten van het participatietraject wat is doorlopen, maken 
onderdeel uit van de aanvraag. In de reactie op de aanvraag door 
de gemeente wordt dit meegenomen.



Ben je initiatiefnemer en heb je hulp nodig bij het bepalen van de vorm van 
participatie, neem dan contact op met de gemeente. Wil je vaker meedenken over 

verschillende onderwerpen, meld je dan aan voor ons inwonerspanel. En kijk ook eens 
op OnzeOudeIJsselstreek.nl of er een project op staat, waar je over mee wilt praten.

AANMELDEN INWONERSPANEL

https://www.oude-ijsselstreek.nl/inwonerspanel-oude-ijsselstreek-spreekt
https://onzeoudeijsselstreek.nl
https://www.oude-ijsselstreek.nl/inwonerspanel-oude-ijsselstreek-spreekt

