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DEFINITIES BURGERPARTICIPATIE EN OVERHEIDSPARTICIPATIE

• Burgerparticipatie = De gemeente benadert zelf de inwoners met de uitnodiging om 

mee te denken en te helpen bij gemeentelijke projecten en beleidstrajecten.

• Overheidsparticipatie = De gemeente sluit aan bij initiatieven/projecten/ideeën van 

anderen (inwoners, vrijwilligersorganisaties, partners etc.) en ondersteunt eventueel.



VRAGEN BURGERPARTICIPATIE - OVERHEIDSPARTICIPATIE

• Discussie over wat veranderde samenleving betekent voor de verschillende rollen 

van de overheid, burgers, wijk- en dorpsraden (WDR) en andere organisaties.

• Versterken van interactief beleid en inbreng van burgers.

• Samen gaan we op zoek naar een manier hoe we kunnen omgaan met 

maatschappelijke initiatieven van burgers, ondernemers en organisaties, maar ook 

hoe we die kunnen stimuleren.



TIJDPAD 1

Verkenning:

• Gesprek met raadsleden 17 maart 2016: vragenstorm Marije v.d. Berg

• Gesprek met WDR 22 maart 2016

• Platform ervaringsdeskundigen 12 mei 2016

• Presentatie CMT 23 juni 2016

• Ophalen interne ervaringen medewerkers 14 en 19 juli 2016



TIJDPAD 2

Concept-manifest:

• Concept-manifest opgesteld

• B&W 8 november 2016: concept-manifest aangehouden door vertrek 

portefeuillehouder

• B&W 9 mei 2017: college ingestemd met richting concept-manifest

• Presentatie informatiebijeenkomst BV-IW 30 mei 2017



CONCEPT-MANIFEST 1



CONCEPT-MANIFEST 2

Weert Participeert. Samen sterker!  

Concept-manifest over burgerparticipatie-overheidsparticipatie



CONCEPT-MANIFEST 3

• Gemeentebeleid: samen met burgers maken, samen met burgers doen 

(burgerparticipatie)



CONCEPT-MANIFEST 4

• Groen licht voor initiatieven van inwoners (overheidsparticipatie)



CONCEPT-MANIFEST 5

• Weert durft te experimenteren: verandering is vernieuwing



CONCEPT-MANIFEST 6

• De gemeentelijke organisatie beweegt mee met de samenleving

We zijn alvast begonnen!



RELATIE ANDERE PROJECTEN

• WinD

• Overleg met wijk- en dorpsraden

• Budget burgerinitiatieven

• Participerend Rekenkameronderzoek Burgerparticipatie: Hoe steunt en stimuleert de 

gemeente Weert maatschappelijke initiatieven



TOETSING CONCEPT-MANIFEST

Na de discussie in de informatieve commissievergadering:

• Mogelijke afstemming met Rekenkameronderzoek

• Na de zomer brede toetsing concept-manifest:

• WDR

• Ervaringsdeskundigen

• Brede dialoog in de samenleving

• Intern

• Opstellen definitief manifest (blijft continue proces)



VRAGEN



Dank voor jullie bijdrage.


