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De conclusies en aanbevelingen uit het rapport 'Burgerparticipatie en Wijkgericht werken'
over te nemen;
Het college opdracht te geven de aanbevelingen uit het rapport uit te voeren en te
Implementeren en de raad daarover voor 1 oktober 2014 een voorstel voor te leggen;

Publiekssamenvatting
Het beleid van de gemeente Den Helder op het gebied van de burgerparticipatie is goed op orde en kenmerkt
zich door een open en positieve houding van de ambtelijke organisatie. Dit concludeert de
rekenkamercommissie na een onderzoek naar de effecten van het gemeentelijke participatiebeleid.
Uit het onderzoek blijkt ook dat ambtenaren over het algemeen goed weten hoe ze in besluitvormingstrajecten
invulling dienen te geven aan burgerparticipatie en dat er sprake is van een cultuur waarbinnen participatie als
nuttig wordt beschouwd.
De uitgangspunten van het participatiebeleid zijn vastgelegd in een conceptnota burgerparticipatie uit 2011, een
document dat niet door de gemeenteraad is vastgesteld, maar dat wel dient als basis voor het handelen van de
ambtelijke organisatie. De rekenkamercommissie doet de aanbeveling om de nota burgerparticipatie alsnog in
de gemeenteraad vast te stellen, als krachtig signaal dat de gemeente participatie serieus neemt. Ook pleit de
commissie voor meer diversiteit en innovatie bij het vormgeven van participatie en voor een betere evaluatie
van participatietrajecten.
Ten slotte kan de rol van de wijkplatforms in de gemeente Den Helder duidelijker worden ingekaderd en bekend
gemaakt.
Inleiding
De gemeente Den Helder heeft eind 2011 het participatiebeleid vormgegeven door middel van een
aanzet voor een Nota Burgerparticipatie. Dit document is nooit vastgesteld, maar wordt als 'levend
document' gezien, vooruitlopend op een definitieve versie. Het goed vormgeven van participatiebeleid is geen
sinecure. Enerzijds moet het participeren in beginsel voldoende opleveren voorde burger om zich er voor te
willen inspannen. Anderzijds moet rekening worden gehouden met democratische beginselen, zoals het belang
van de bescherming van minderheden. De rekenkamercommissie (RKC) Den Helder wil inzicht verkrijgen in de
stand van zaken omtrent burgerparticipatie in de gemeente Den Helder waarbij het accent ligt op de vraag of
door de gemeente geformuleerde doelen In de praktijk worden gerealiseerd. De rekenkamercommissie heeft
een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het beleid van burgerparticipatie en wijkgericht werken. Bij de
uitwerking van deze vraag zijn de in het rapport genoemde conclusies en aanbevelingen vastgesteld.
Burgerparticipatie richt zich in Den Helder vooral op het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak van
betrokken inwoners voor gemeentelijke projecten of gemeentelijk beleid. In de meeste gevallen is dat
succesvol. Hoewel de gemeente soms last heeft van een negatief imago, wordt er op een open en transparante
wijze gecommuniceerd. Mensen die betrokken zijn geweest bij participatietrajecten zijn daar doorgaans
tevreden over, zo blijkt uit het onderzoek.
Beoogd maatschappelijk resultaat
De werkzaamheden van de rekenkamercommissie dragen bij aan de controlerende en kaderstellende
taak van de gemeenteraad ten aanzien van de uitvoering van het gemeentelijke beleid.
Het behalen van maatschappelijk resultaat blijkt ook uit de wijze waarop het college de conclusies onderschrijft
en de werkprocessen daar op onderdelen aan aanpast. Door jaarlijks aan de gemeenteraad (geaggregeerd) te
rapporteren over het feitelijke verloop van participatietrajecten geeft het college op structurele wijze inzicht aan
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de raad, waarmee deze zijn controlerende taak kan waarmaken en geijkte momenten heeft om op basis van de
uitvoeringspraktijk desgewenst tot nadere kaderstelling te komen.
Kader
De doelstelling van de rekenkamercommissie is, kortweg, het ten behoeve van de gemeenteraad toetsen van
het functioneren van het bestuur en de organisatie van de gemeente, opdat het toekomstig functioneren kan
worden verbeterd. Om deze rol te kunnen vervuilen, verricht de rekenkamercommissie onderzoek naar
doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid en beheer. De raad besluit op basis
van de "Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2011" over dit door het presidium opgestelde
raadsvoorstel inzake het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie.
Argumenten
Het rapport van de rekenkamercommissie is tot stand gekomen na uitvoerige documentstudie, interviews en
onderzoek ter plaatse. Op basis van het onderzoek heeft de rekenkamer conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan.
De conclusies in het kort:
1. Participatiebeleid bewust niet vastgelegd In beleidsnota.
2. Participatiebeleid geborgd door interne checks in de lijn.
3. Open beleidskader vertaalt zich niet in grote diversiteit in de uitvoering.
4. Gemeente Den Helder communiceert op open en transparante wijze, maar heeft last van negatieve
beeldvorming.
5. De rol van de gemeenteraad is zowel intern als extern niet altijd helder.
6. Er wordt in beperkte mate geleerd van participatie-ervaringen.
7. Participatie richt zich vooral op creëren draagvlak en Is daarin ook meestal succesvol.
8. Er is onduidelijkheid over inzet instrumenten wijkgericht werken bij interactieve beleidsvorming.
De aanbevelingen in het kort:
1. Stel op uitgangspuntenniveau het participatiebeleid vast.
2. Stimuleer diversiteit en innovatie.
3. Optimaliseer gemeentelijke communicatie; leg belangrijkste spelregels vast en zorg voor goede
terugkoppeling.
4. Bewaak rollen en zorg voor een eenduidig signaal tijdens Participatietrajecten.
5. Zorg voor duidelijke inkadering wijkgericht werken.
6. Creëer een omgeving waarin "tips & tricks" voor de gehele organisatie beschikbaar zijn.
Voor de uitgewerkte conclusies en aanbevelingen verwijzen we u naar het rapport 'Burgerparticipatie en
wijkgericht werken'.
Financiële consequenties
Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.
Communicatie
Het college zal naast de raad ook de rekenkamercommissie informeren over de voortgang.
Realisatie
Het college legt de raad voor 1 oktober 2014 een voorstel voor om de aanbevelingen te implementeren in het
gemeentelijke beleid.
Den Helder, 6 mei 2014
Het presidium van de gemeente Den Helder,
voorzitter
Koen Schuiling
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