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Introductie 

• Participatie staat volop in de belangstelling in 
gemeenten;

• Gemeente Weert heeft hierover een Manifest 
uitgebracht;

• Maar hoe werkt het in de praktijk?

• Het is een participatief onderzoek geworden om 
zodoende met veel betrokkenen rond dit thema te 
spreken en beeld te krijgen hoe Weert er voor staat.



Doel van het onderzoek

• ‘Inzicht krijgen in het succes waarmee de gemeente 
Weert tot nu toe inspeelt op initiatieven uit de 
samenleving en wat hierbij de belangrijkste lessen zijn.’

• Maar ook: ‘Inzicht krijgen in het succes waarmee de 
gemeente Weert zelf initiatieven neemt en daarbij de 
burgers en organisaties van Weert betrekt.’ 



Algemene Conclusies 

Burger- en overheidsparticipatie:

- Het College en de organisatie nemen volop 
initiatieven, echter de raad is beperkt betrokken. 

- Betrokkenen zijn overwegend positief.

- De gemeente Weert kan verder ontwikkelen. Er 
dient gewerkt te worden aan het scherper 
formuleren van ambities en integratie in het 
inhoudelijke beleid.



Conclusies

1.Het college brengt de raad onvoldoende in stelling.

2.De raad reflecteert te weinig op eigen rol en 
werkwijze rondom participatie.

3.De gemeente Weert heeft de ambitie om tot een 
participatieve samenleving te komen.

4.De gemeente Weert werkt langs verschillende 
sporen op een consistente manier aan versterken 
en ondersteunen van participatie.



Conclusies

5.Het onderscheid dat de gemeente Weert maakt 
tussen overheids- en burgerparticipatie is rigide en 
kan b.v. wisselen lopende een project/proces. 

6.Ambities zijn nog onvoldoende gekoppeld aan 
maatschappelijke opgave.

7.Het gemeentebestuur is ruimhartig m.b.t. 

initiatieven uit de samenleving.



Conclusies

8.Betrokkenen zijn overwegend positief maar 

verwachten meer duidelijkheid van de gemeente 

welke rol men inneemt en eenheid van beleid.

9.De organisatie ontbeert praktische werkwijzen. 

10. Er ontbreekt een beleidskader dat het 

uitgangspunt voor gezonde accommodaties 

verbindt aan de functies die accommodaties 

daartoe kunnen vervullen voor maatschappelijke 

initiatieven



Aanbevelingen

Aanbeveling 1 

Maak voor ieder inzichtelijk welke processen 

er spelen op het gebied van participatie.

• De inhoudelijke inzet/ de opgave

• Aandeel gemeente en maatschappelijke partijen

• Het belang en de betrokkenheid van de raad

• Samenspel tussen raad en college

• Tussentijdse resultaten



Aanbevelingen

Aanbeveling 2

Stel als raad een ontwikkelingsagenda op ten 

aanzien participatie.*

De Rekenkamer doet een aanbod aan de raad om 

haar positie en werkwijze rondom participatie in een 

dialoogbijeenkomst verder uit te werken.

Aanbeveling 3 

Verruim de bestaande kaderstelling.



Aanbevelingen

Aanbeveling 4

Optimaliseer het gebruik van maatschappelijk 

vastgoed/gemeentelijke accommodaties.

Aanbeveling 5

Stimuleer een organisatiebrede werkwijze 

voor het inspelen op initiatieven en voor 

participatie bij gemeentelijke 

beleidsinitiatieven.



Aanbevelingen

Aanbeveling 6

Introduceer een gemeentebrede werkwijze 

voor het duiden van maatschappelijke 

initiatieven.

Aanbeveling 7

Laat het onderscheid overheidsparticipatie en 

burgerparticipatie los.



Aanbevelingen

Aanbeveling 8

Maak een team dat de accountfunctie kan vervullen 

voor participatieprojecten/processen.


