
 

Amendement  
 

Onderwerp: Eindrapport rekenkamer onderzoek “gemeente Weert en samenwerking bij 
maatschappelijk initiatief (“overheidsparticipatie”) en gemeentelijk initiatief” 
(“burgerparticipatie”). 

  
 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 19 december 2018, 
 

Overwegende dat: 
- De rekenkamer vanuit haar onafhankelijke positie een onderzoek heeft gedaan naar 

overheids- en burgerparticipatie binnen de gemeente Weert’. 
- Het eindrapport vele verwijzingen bevat naar onderliggende stukken en of visies die 

het merendeel van de raad niet kent zoals bijvoorbeeld het manifest ‘overheids- en 
burgerparticipatie’, maar ook de leidende principes van ‘kiezen met visie’ hetgeen 
voor velen een noodzakelijke bezuiniging was. 

- Vanwege personele knelpunten het proces ‘WinD’ waarnaar het rapport verwijst 
getemporiseerd is. 

- Er zowel in de bestuurlijke reactie als in het eindrapport verwijzingen zijn naar de 
inzet en de regierol van de raad waar het gaat om het participatieproces. 

- Er een groot aantal nieuwe raadsleden zijn voor wie dit onderwerp nieuw is.  
 

Van mening zijnde dat: 
- Het begrip ‘burgerparticipatie’ voor velen geen eenduidig begrip is en een 

gelaagdheid kent waar zowel gemeenten als maatschappelijke organisaties als raad 
in moeten groeien. 

- Dat derhalve het accent wellicht beter gelegd kan worden op ‘verbinding’ hetgeen 
een meeromvattend begrip is waarbij overheid, maatschappelijke- en 
burgerparticipatie in elkaar grijpen, en daarnaast verbindingen gelegd worden tussen 
diverse organisaties en/ of verenigingen. 

- Er inmiddels nieuwe ‘participatieve’ ontwikkelingen zijn die in het rapport niet zijn 
meegenomen zowel waar het gaat om burgerparticipatie als veranderingen van de 
vergaderstructuur. 

- We hierover opnieuw in gesprek willen gaan met het college waarbij de actuele 
situatie en zienswijzen meegenomen kunnen worden. 

- We de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer, gezien bovenstaande 
overwegingen niet kunnen overnemen. 

Wijzigt het voorstel als volgt: 
 

• Onder punt 1. De tekst ‘en over te nemen’  wordt geschrapt en wijzigt in: Kennis te 
nemen van de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer Weert naar 
aanleiding van het onderzoek "gemeente Weert en samenwerking bij maatschappelijk 
initiatief ("overheidsparticipatie") en gemeentelijk initiatief ("burgerparticipatie"). 

• Onder punt 2. Tekst veranderen in: Het college opdragen een overleg aan te gaan 
met de raad aangaande bovenstaand onderwerp waarna een procedurevoorstel kan 
worden gedaan. 
 

en gaat over tot de orde van de dag, 
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