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Nota Participatie 'Samen maken we Weert'

Voorstel

De nota Participatie 'Samen maken we Weert'ter vaststelling voor te leggen aan de
gemeenteraad.

Inleiding

Verbinding is het overkoepelende thema van 'Weert koerst op verbinding', het
programma voor de raadsperiode 2018-2022. Verbindingen tussen de gemeente en
inwoners en tussen inwoners die betrokkenheid versterken. Met de voorliggende nota
Participatie wordt de basis onder participatie in Weert verstevigd.
Vanuit de raad is een motie ingediend (7 november 2OI9) waarbij het college is
opgedragen om in 2020 uit het reguliere (communicatie)budget een nota participatiebeleid
op te stellen en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Uw College heeft deze
motie overgenomen.

De nota en verdere uitwerking moeten leiden tot eenduidige processen en heldere
werkwijzen binnen de gemeentelijke organisatíe voor participatie met alle
belanghebbenden. Ze zijn een vervolg op de visie op interactief beleid (2010-2015) die de
raad in maart 2010 heeft vastgesteld, inclusief een leidraad en een checklist voor
interactief werken. Conclusies van een onderzoek van de Rekenkamer Weert in 2018 naar
'participatie met gemeentelijke initiatieven'worden in de uitwerking van de nota ook
meegenomen.
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Een aanleiding voor de nota Participatie is bovendien de aanstaande Omgevingswet.
Participatie is een van de middelen die nodig zijn om de met de wet beoogde
veranderingen mogelijk te maken.

Onze gemeente heeft zich ten doel gesteld dat ieder nieuw initiatief dat gestart wordt,
past binnen de visie, effecten en doelen die de gemeente zichzelf gesteld heeft. Verder
acht zij het van belang dat de kans van welslagen van een initiatief conform de

oorspronkelijke opdracht zo groot mogelijk is.

Uit dien hoofde dient er voorafgaande aan de uitvoering van een initiatief voldoende
aandacht uit te gaan naar de voorbereiding hiervan. Dit begint met het neerzetten van een

duidelijke opdrachtformulering waarbij gebruik wordt gemaakt van een doelenboom
conform het concept van Sturen op Eftecten. Verdere belangrijke aandachtspunten bij
deze voorbereiding zijn het bepalen van de opdrachtgever en -nemer, het maken van een

omgevingsanalyse en het bepalen van de wijze van participatie.

Bovenstaande heeft geleid tot de voorliggende nota Participatie, waarin de ambities van
de gemeente Weert en de kaders voor participatie zijn beschreven. Na vaststelling van
deze ambities en kaders door de raad kunnen het plan van aanpak, de leidraad, het
instrumentarium en het plan voor implementatie van participatie in de organisatie worden
uitgewerkt.

Beoogd effect/doel

De nota Participatie geeft richting aan de manier waarop de gemeente Weeft als

organisatie participatie gaat aanpakken, samen met inwoners. Weert wil daarvoor met de

nota de ambities voor pafticipatie vastleggen. Dit doet de gemeente Weert door in
voorliggende nota antwoord te geven op vragen, dan wel door richtinggevende uitspraken
te doen waar de organisatie vervolgens invulling aan kan geven.

Argumenten

1.1 Heldere kaders vaststellen voor participatie
Met de vaststelling van de nota Participatie door de gemeenteraad, legt de raad op dit
thema heldere kaders vast waarbinnen het college aan de slag kan met het maken van

een concrete leidraad voor partic¡patie binnen de gemeente en de gemeentelijke
organisatie. De raad heeft met een motie (7 november 2019) hierom gevraagd. Het

college heeft deze motie overgenomen. Daarbij hoort ook een plan van aanpak om
participatie in de organisatie te borgen.

7.2 Meer betrokkenheid creëren
De wereld om ons heen is veranderd, inwoners zijn mondiger, maar willen vooral dat
ze meer gehoord worden. De gemeente Weert wil meer betrokkenheid creëren bij
inwoners en ondernemers bij de keuzes die de gemeente maakt. En de kracht en inzet
van de samenleving benutten om tot sterker beleid te komen. Ook in het licht van een

veranderende rol van de overheid.

7.3 Komen tot goed gefundeerd en breed gedragen beleid
Er staan het komende jaar belangrijke toekomstbepalende visietrajecten op de rol
voor de gemeente Weert. De strategische visie 'Werken aan Weert 2030', de

omgevingsvisie, nieuw cultuurbeleid, een visie op citymarketing, de transitie van de

landbouw etc. Trajecten waarbij de inbreng van participanten noodzakelijk en

wenselijk is om te komen tot goed gefundeerd en breed gedragen beleid (en

uitvoeringsplannen). We organiseren participatie om kennis op te halen bij de

omgeving die we zelf niet hebben. Op basis daarvan kunnen we betere keuzes maken
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Ook willen we stemmingen peilen en verschillende invalshoeken meenemen. Dit zijn
elementen die we niet voor anderen willen en kunnen invullen, maar wel bij de
besluitvorming willen laten meewegen. Een bijkomend voordeel kan zijn dat vooraf
belanghebbenden op het juiste moment betrekken ertoe kan leiden dat het formele
proces van inspraak sneller gaat.

7.4 Evalueren en leren van ervaringen
Met het vastleggen van heldere ambities en kaders aan de voorkant, is een goede
evaluatie - tussentijds en aan het einde van trajecten - mogelijk. We kunnen dan leren
van opgedane ervaringen en gaandeweg processen bijstellen, zodat we betrokkenheid
van inwoners op het juiste moment en op de juiste manier kunnen organiseren.

Kanttekeningen en risico's

Het hebben van een ambitie heeft alleen waarde als je ernaar gaat handelen. Niet alleen
woorden dus, maar ook daden. Dit handelen in de geest van de participatieambities raakt
iedereen die werkt bij de gemeente Weert, maar ook de gemeenteraad en het bestuur.
Participatie gaat niet vanzelf. Het ontwikkelen van kennis, de goede grondhouding en
gedrag dat daarbij past, ook niet. Hier zijn structureel aandacht en financiële middelen
voor nodig om mensen te kunnen ontwikkelen en mee te nemen in wat nodig is.
Daarnaast is tijd en ruimte nodig om met participanten te experimenteren en ook de
capaciteit om ervoor te zorgen dat participatie een vaste plek krijgt in het werk, in
processen en bij beleid. En dat ook te kunnen organiseren en bewaken. Een goede borging
van part¡cipatie in de gemeentelijke organisatie zal cruciaal zijn voor de uitvoering van de
plannen. De nota wordt daarom uitgewerkt in een plan van aanpak en een
partici patieleid raad.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Er is de opgave meegegeven om te voorzien in een trekker voor het plan van aanpak voor
participatie en de verdere uitrol binnen de organisatie. De opdracht zal landen bij de
projectmanager Dienstverlening.

In de uitwerking van het concrete plan van aanpak wordt aangegeven hoe en wanneer de
plannen uit de nota worden uitgevoerd. Inclusief de inzet van personele capaciteit,
betrokken teams/collega's, begroting/budget en indicatoren om de effecten te kunnen
meten. Het plan van aanpak en de bijbehorende prioritering sluit aan bij de beschikbare
capaciteit.

Er zijn geen juridische gevolgen voor het vaststellen van de nota Participatie

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

De uitwerkíngen van het plan van aanpak en de participatieleidraad vinden plaats na
vaststelling van de nota door de gemeenteraad. Op basis van het plan van aanpak en de
participatieleidraad moeten operationele tools worden bepaald en bestendigd in de
werkprocessen.
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Communicatie/partici patie

Participatie vindt zoveel mogelijk plaats in lijn van de voorliggende nota. Zo is er een co-
creatieve sessie geweest op 7 januari 2O2O met de gemeenteraad over participatie en

heeft een groep ambtenaren als meedenker/meelezer gefungeerd.

Actieve communicatie naar de inwoners van Weert over de nota vindt plaats na
vaststelling van de nota door de raad.
Verderop in het proces gaat het StadslabO495 in opdracht van de gemeente aan de slag

om op een creat¡eve manier een aantal externe partijen en inwoners mee te nemen en te
bevragen over de uitwerking van nota.

Overleg gevoerd met

Intern:

Opstellers:
Plonie van den Biggelaar (communicatieadviseur)
Raymon Blondel (programmamanager Omgevingswet)
Edwin Eggen (strategisch adviseur)
Loes Janssen (beleidsmedewerker duurzame leefomgeving)

Meedenkers:
Theo Huijbers (projectleider)
Marianne Schreuders (communicatieadviseur)
Joyce Zeeuwen (teamleider Projectenbureau/projectleider Werken aan Weert 2030)
Roy Thijssen (belerdsadviseur Klimaatadaptatie en water/projectlelder Omgevingsvisie)
Harold Stultiëns (afdelingshoofd Openbaar Gebied)
Hans Jansen (afdelingshoofd OCSW)
Jan Ploumen (beleidsadviseur)
Géraldine Stroux (afdelingshoofd Concernstaf)

Extern

Frank Beck - Beck Communicatie

Bijlage:

Nota Participatie 'Samen maken we Weert'
Raadsvoorstel nota Participatie 'Sanlelr maken we Weert'
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