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1 Onderwerp: ! invoering participatieladder in raadsvoorstellen 

Kennisnemen van: 
De raadsinformatiebrief over de invoering van de participatieladder in raadsvoorstellen als 
onderdeel van de bestuurlijke vernieuwing. 

Beste raadsleden, 

In 2019 is gestart met het project 'Bestuurlijke Vernieuwing.' Doel van dit project is om 
binnen onze gemeentelijke organisatie de samenwerking en verbinding met de omgeving cq. 
de rol van burgerparticipatie binnen onze organisatie te borgen. Een belangrijke stap die wij 
nu nemen is het opnemen van een sectie over 'participatie' in de raadsvoorstellen die aan u 
worden voorgelegd. In deze raadsinformatiebrief willen wij u graag informeren over deze 
participatieladder en de rol van burgerparticipatie binnen onze gemeente. 

Bestuurlijke vernieuwing 
Het betrekken van onze inwoners en/of ondernemers bij het ontwikkelen van ons 
gemeentelijk beleid past bij de ontwikkelingen in onze samenleving. Onze samenleving voelt 
zich namelijk meer en meer betrokken bij wat er in hun leefomgeving gebeurt. Daarnaast is 
er vaak ook veel creativiteit en kennis die van waarde is bij het ontwikkelen en/of aanpassen 
van beleid. Het actief betrekken van de omgeving levert daarnaast vaak meer draagvlak op 
voor de uitvoering van het beleid. In het bestuursakkoord 2018-2022 wordt uitgegaan van 
een organisatie die meer dienend en faciliterend is aan de gemeenschap. Samen zorgen we 
er uiteindelijk voor dat de gemeente Harlingen wendbaar en bestuurskrachtig blijft en 
toekomstbestendig te werk gaat. 

De rol van burgerparticipatie in onze huidige situatie 
We zien dat binnen de gemeente Harlingen op verschillende fronten burgers en bedrijven 
worden betrokken bij de voorbereiding van beleid en plannen. Er wordt dan ook al veel 
samengewerkt en er zijn al veel vormen van burgerparticipatie te vinden in onze organisatie. 
Eén ding is zeker burgerparticipatie kan verschillende gedaanten en vormen aannemen. 
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden. 

o Herstructureringsplan in Midlum en Wijnaldum, gestart met blanco tekening 
van het gebied waar bewoners zelf een stedenbouwkundigplan mochten 
maken door middel van het intekenen van woningen en tuinen e.d. De 
diverse ideeën zijn verwerkt in een aantal modellen waar de bewoners op 
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mochten reageren. Het model waar de voorkeur naar uitging is voorgelegd 
aan het dorp; 

o Bij nieuwbouwplannen wordt vaak gewerkt met inloopmiddagen. Tekeningen 
liggen klaar, mensen kunnen deze vervolgens bekijken, vragen stellen en 
opmerkingen maken. 

o Bij het opstellen van de toeristische recreatieve visie zijn ondernemers van 
Harlingen nauw betrokken geweest. Wensen en behoeften zijn vervolgens 
meegenomen in een actieplan, waar diverse stakeholders uitvoering aan 
geven. 

o Voor het Westerzeedijkgebied is een Open Plan Proces gestart met een aantal 
bewonersbijeenkomsten waarbij iedereen ideeën kon aandragen. In andere 
bijeenkomsten is er verder gefilterd en geselecteerd- met als uiteindelijk 
resultaat een voorkeursmodel waarin wensen en behoeften van de omgeving 
in zijn meegenomen. Ook bij de verdere ontwikkeling van de verschillende 
vlekken wordt actief samengewerkt met omwonenden, geïnteresseerden, 
scholen en ondernemers. 

o Bij het opstellen van de Sportnota zijn de Harlinger verenigingen betrokken. 
Met elkaar wordt ingezet en aan de slag gegaan met een beweegvriendelijke 
omgeving. 

o Wijkverenigingen die een pleintje willen inrichten: gemeente assisteert met 
advies en levert materialen. 

o Wijnaldum, inzaaien kruidenmengsel; gemeente levert zaad, burgers zaaien, 
gemeente doet onderhoud. 

o Inwoners vragen om extra groen, bloembakken, tuinieren in perkjes: 
gemeente geeft toestemming en levert beplanting, buurt doet het 
onderhoud. 

o Actief contact met Speeltuinverenigingen. 
o Wijkschouwen: collegelid en wijk/dorpencoördinator gaat met 

buurtvereniging, inwoners en raadsleden door de buurt en bespreken allerlei 
knelpunten, via een actielijst worden zaken uitgevoerd en teruggekoppeld. 

Serious Game Voorzieningen 
In opdracht van de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke en Harlingen is door de 
Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Partoer een Serious Game ontwikkeld. Dit 
is een analoog 'spel'waarmee een werkelijke casus (bijvoorbeeld mogelijke sluiting, 
samenvoeging of clustering van bepaalde voorzieningen) wordt verkend door de 
stakeholders die met dit onderwerp te maken hebben. De bedoeling van dit spel is om 
consensus te bereiken door samen opties en afwegingen te verkennen. Gemeente Harlingen 
heeft de beschikking over dit spel en kan dit naar wens inzetten. 

Borgen van burgerparticipatie 
Hoewel we zien dat veel medewerkers vanuit zichzelf al actief de omgeving betrekken bij de 
realisatie of aanpassing van beleid, is vanuit de ontwikkelingen m.b.t. de bestuurlijke 
vernieuwing de wens om participatie te borgen binnen onze organisatie. Dat sluit niet alleen 
aan bij de wensen en behoeften die leven in onze samenleving. Maar sluit ook aan bij de 
ontwikkelingen die spelen op overheidsniveau. Participatie zal de komende jaren een 
grotere rol innemen bij en binnen de ontwikkeling van nieuw beleid. 
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Invoering van de participatieladder 
Een bekend en beproefd hulpmiddel om participatie een plek te geven in het proces is de 
participatieladder. Participatie zal vanaf maart 2020 een vast onderdeel worden binnen de 
raadsvoorstellen. Met de participatieladder geven wij meer duidelijkheid over in welke mate 
inwoners betrokken worden bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het toepassen van 
dit instrument vraagt van onze organisatie meer overweging bij het bepalen van de mate 
van invloed (participatie) van onze inwoners in processen. 

Zoals eerder aangegeven kan burgerparticipatie verschillende gedaanten en vormen 
aannemen. Dit is ook terug te zien in de participatieladder. Bij bepalen van de rol en invloed 
van de omgeving, gaat het om de reële ruimte die aanwezig is. Deze kan bijvoorbeeld 
beperkt worden door allerlei randvoorwaarden (wettelijke kaders en plichten) of 
omstandigheden (tijd, geld). Met de invoering van de participatieladder willen we enerzijds: 
meer bewustwording creëren bij onze medewerkers over de rol van burgerparticipatie bij 
het opstellen of uitvoeren van beleid en anderzijds duidelijkheid geven aan inwoners over de 
mate van invloed die op welk moment gewenst is. Uiteindelijk gaat het om duidelijkheid 
vooraf en een afgewogen aanpak. 
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Tijdsplanning 
Vanaf maart 2020 zult u in de raadsvoorstellen het onderdeel participatie tegenkomen. De 
medewerkers van de gemeente Harlingen zijn onlangs opnieuw getraind in het helder 
strategisch adviseren. Tijdens deze cursus is veel aandacht geschonken aan het onderdeel 
participatie en hoe dit toegepast dient te worden in voorstellen. In de raadsvoorstellen kunt 
u voortaan lezen hoe participatie wordt of is toegepast en welke afwegingen er zijn gemaakt 
om te komen tot het bepalen van de trede op de participatieladder. Uiteraard mag u ons 
bevragen over onze afweging om te komen tot de desbetreffende trede. 
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Tot slot 
Met de invoering van de participatieladder, borgen we iets belangrijks. Namelijk de mate 
van invloed van onze samenleving op het gemeentelijke beleid. Wat er verder nodig is om te 
vernieuwen blijft echter een opgave van ons allemaal. Wij zien er dan ook naar uit om ook 
op dat onderdeel met u als raad, met onze inwoners, het college en onze ambtelijke 
organisatie te blijven ontdekken wat nodig is om als gemeente toekomstbestendig te zijn, te 
blijven en wellicht voorop te blijven lopen. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlin 
de 1tuJ.J:m:~~rt-st 


