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Agendapunt 6 Beleidsplan inwonerbetrokkenheid 

 

Wat wordt er precies bedoeld in het beleidsplan op pagina 11 met: 

Afwegingskader inwonerbetrokkenheid (zie bijlage 1 voor uitgebreide versie) 

 

■ Is er voldoende beleidsruimte (juridisch, inhoudelijk, financieel, qua tijd en planning) en/of is die te 

maken?  

a) Vraag: Als we inwoners zoveel mogelijk willen betrekken bij beleidskeuzes hoe kunnen we dan zo 

besturen dat er vrijwel altijd voldoende beleidsruimte is?  

(Uiteraard is crisismanagement van een andere orde. Die vraagt om directe slagvaardigheid.) 

■ Zijn er belanghebbenden die mee willen praten en denken en hebben ze voldoende kennis om dit te 

kunnen doen?…… 

b) Vraag: Als we inwoners zoveel mogelijk willen betrekken bij beleidskeuzes hoe kan kennis dan een 

(selectie) argument zijn?  

 

Beantwoording: 

In bijlage 1 wordt het afwegingskader geschetst voor inwonerbetrokkenheid bij overheidsinitiatieven. 

Zowel de beleidsruimte bij de gemeente als het kennisniveau bij inwoners worden genoemd als 

elementen in die afweging. Vervolgens worden in bijlage 1 voorbeelden gegeven van hoe dit kader 

leidt tot de afweging over het wel betrekken van inwoners of het niet betrekken van inwoners.  

Uiteraard is dit hele beleid erop gericht om meer inwoners te betrekken. Een reactie bij het eerste 

element in dit afwegingskader kan dan ook bijvoorbeeld zijn: ‘in de initiële planning zat geen ruimte 

voor een uitgebreide vorm van inwonerbetrokkenheid, maar we zijn bereid die ruimte in de planning 

te maken’. En bij het element rond kennis zou een uitkomst van een eventuele lacune in kennis bij 

inwoners kunnen zijn dat we hen faciliteren om voldoende kennis op te bouwen of expertise in te 

winnen.  

We hopen in de vermelde pilots ook ervaring op te doen met het toepassen van het afwegingskader. 

 

 


