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De Raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 6 november
2015;
Gehoord de beraadslagingen over de beg roting 2016;
Constateert dat:
het college zich ten doel stelt de inwoners van Heemstede actief te
betrekken bij bestuurlijke besluitvorming en participatie ook als prioriteit
beschouwt bij haar werkzaamheden;
het college in antwoorden op de schriftelijke vragen meldt dat
burgerparticipatie met een relatief laag cijfer wordt beoordeeld door
burgers:
o vanwege een gebrekkige uitvoering aan overheidskant;
o door het felt dat binnen participatietrajecten het algemeen belang
moet worden afgewogen tegen het individuele belang, en dat als dit
in het nadeel van een burger uitvalt, dit leidt tot een negatieve
beoordeling van participatietrajecten;
de gemeenteraad van Heemstede het wenselijk acht werkendeweg
ervaring op te doen om te bepalen hoe participatietrajecten succesvol
kunnen worden ingezet en gerealiseerd;
om ervaring op te doen met participatietrajecten een raadswerkgroep is
ingesteld die het HavenLab begeleidt, welke werkgroep, aldus het college,
'regie voert over de herijking van het participatiebeleid';
het college in antwoord op de schriftelijke vragen aangeeft dat 'voor de
twee percelen aan de Reggelaan in een overheidsparticipatietraject een
plan wordt ontwikkeld', en dat de participanten 'het nog niet eens zijn wat
het plan moet worden';
Overwegende dat:
het bij een participatietraject, wil het succesvol kunnen zijn, zoveel
mogelijk duidelijkheid vooraf gewenst is over wat in een participatietraject
nu wel en wat er niet of beperkt door buurtbewoners kan worden
beInvloed;
voor beslissingen over zaken van algemeen belang een gekozen
gemeenteraad de aangewezen en bevoegde instantie is;
om de kans op een succesvol participatietraject zo groot mogelijk te laten
zijn, deze niet een een-tweetje mogen worden tussen alleen het bestuur
(i.c. het college van B&W) en de inwoners;
Spreekt uit:

Dat nieuwe overheidsparticipatietrajecten voor de start aan de
raadswerkgroep worden voorgelegd;
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Dat voor de start van een participatietraject heldere afspraken moeten zijn
gemaakt over wat buurtbewoners (wel of niet) kunnen beInvloeden;
Dat over zaken van algemeen belang, de raad altijd beslist;
De raadwerkgroep een begeleidende en ondersteunende rol heeft bij alle
participatietrajecten;
Draagt het college op:
Een overzicht van reeds lopende participatietrajecten alsnog aan de
raadswerkgroep voor te leggen;
De raadwerkgroep participatie de noodzakelijke ondersteuning te geven bij
haar werkzaamheden.
En gaat over tot de orde van de dag.
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