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Onderwerp Burgerparticipatie-Eigen kracht 
Inhoud 
 
 
 
 

De Raad, 
gehoord de beraadslaging, 
 
constaterende dat: 

 de pilot burgerparticipatie veel vragen heeft opgeroepen; 

 er veel lopende projecten zijn in onze gemeente, op uiteenlopende 
terreinen, die niet binnen de pilot vielen; 

 
van mening dat: 

 burgers actief willen meedenken en -doen in onze gemeente; 

 het onvoldoende duidelijk is hoe burgers elkaar vinden in 
initiatieven, wat er nodig is om een burgerinitiatief te doen slagen en 
hoe burgers op langere termijn enthousiast blijven; 

 het hierdoor niet duidelijk is wat de gemeente kan doen om 
voorwaarden te scheppen; 

 het niet duidelijk is of wat de gemeente al doet ook goed werkt en 
waarom; 

 de gemeente hierdoor niet weet wanneer ze kan loslaten en 
overlaten aan burgers en wanneer er wel hulp en/of toezicht nodig 
is; 

 
overwegende dat:  

 het gezien de ontwikkelingen nu en op termijn steeds meer nodig is 
een beroep te doen op eigen kracht van burgers; 

 we door een krimpende en verouderende bevolking steeds meer op 
elkaar aangewezen raken; 

 wij graag zoveel mogelijk voorzieningen in stand willen houden; 

 hierdoor het belang van burgerparticipatie steeds groter wordt; 

 de gemeente goed zou moeten kunnen aansluiten en ondersteunen 
bij het ontstaan en de uitvoering van initiatieven vanuit burgers; 

 de gemeente zelf ook een kantelingslag moet gaan maken; 

 de Raad zich wil laten informeren en wil orienteren over haar rol in 
deze kanteling; 

 
roept het college op: 

 zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de 
onduidelijkheden zoals genoemd onder “van mening dat”; 

 met deze kennis samen met de Raad beleid te formuleren  om 
burgerinitiatieven optimaal te faciliteren en zo optimaal gebruik te 
maken van de eigen kracht van burgers; 

 de raad hierover uiterlijk in het 4e kwartaal van 2013 te informeren, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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