
¥ 
Memo 

 

 

Datum: 13 september 2021 

Aan: Presidium  

Van: M. Huisman, griffier 

Onderwerp: Uitwerking onderdeel werkwijze raad en commissies: Inspraak en participatie 

 

 

Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met het voorgestelde procesvoorstel inzake de 

uitwerking van het onderdeel Inspraak en participatie. 

 

 
Inleiding 
Op 6 september jl. heeft de gemeenteraad onder meer het volgende besloten bij het voorstel over de 
werkwijze van de raad en de commissies:  
Het college van burgemeester en wethouders op te dragen in 2021, in nauwe samenwerking met de raad, 
een voorstel tot het vaststellen van een visie op inspraak en participatie aan de raad aan te bieden. 
Hierbij treft u ter zake een procesvoorstel aan.  
 

Klankborgroep 

Op dit moment is er een werkgroep die zich samen met de verantwoordelijk portefeuillehouder, bezig 

houdt met onderwerpen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing. De rol die met de werkgroep is 

afgesproken is: klankbordgroep voor de onderwerpen die in de verbeteragenda zijn beschreven en 

gesprekspartner voor het opstellen van de participatienota. In de werkgroep hebben zitting: 
- C.M. Bazen, raadslid CDA  
- J.J. Lobles, commissielid CDA 
- E.J. Dasbach, raadslid VVD 
- K. van Driesten, fractievoorzitter Senioren Actief 
- N. de Vos, commissielid Senioren Actief 
- D.S. Salverda, raadslid Stadspartij  
- P. Blank, fractievoorzitter PVDA 
- M.C. Timmers, commissielid Groen Links 
- A.V. Kolsteeg, commissielid Behoorlijk Bestuur 
- B. Niggendijker, raadslid Beter voor Den Helder 
- S.R.J. Wegman, commissielid D66 
- H. van Dongen, fractievoorzitter Stadspartij 

 

Momenteel wordt er ambtelijk aan een procesvoorstel gewerkt voor het opstellen van een participatienota 

en een participatieverordening, in de vorm van een projectplan. Dat document zal ook met de werkgroep 

worden gedeeld.  

 

Actorenanalyse 

Na een gesprek met de werkgroep bestuurlijke vernieuwing en personen binnen de ambtelijke organisatie 

is een indicatie gemaakt van belangrijke actoren. Deze zijn te verdelen in drie groepen; het bestuur, de 

(ambtelijke) organisatie en de samenleving. Hieronder zijn de actoren schematisch weergegeven.  

 



 

 

 

Al deze actoren zullen bij deze opdracht worden betrokken. Op deze manier ontstaat er een beeld van hoe 

verschillende actoren naar burgerparticipatie kijken.  

 

Afbakening opdracht: Procesvoorstel 

Om de opdracht binnen de daarvoor beschikbare tijd af te ronden, is de onderstaande planning opgesteld. 

In deze planning staat het proces voor het tot stand komen van de nota en de verordening beschreven.  

 

 


