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Gemeente Westland 

T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 150 

2670 AD NAALDWIJK 

 

 

 

Betreft: Advies burgerparticipatie voor het Uitvoeringsprogramma 2016 – 2020  

            “Kernachtig Sociaal” 

 

 

Westland, 25 augustus 2017 

 

 

Geacht College, 

 

Bijgaand een advies met betrekking tot de burgerparticipatie. 

 

In het uitvoeringsprogramma van het Sociaal beleidskader staat op pagina 59 het 

volgende vermeld: 

 

Deel 1. 

Betrekken partners bij transformatie: “Heel Westland sociaal in beweging”  

 

 Iedereen die in Westland een bijdrage kan leveren aan het transformatieproces, 

van professionele partners t/m burgerinitiatieven, behoort tot de doelgroep.  

 We houden de mogelijkheid open om het betrekken van de partners anders vorm 

te geven als blijkt dat zij een andere behoefte hebben.      

 

Zoals wij eerder geadviseerd hebben aan het College van B & W (per brief d.d. 23 mei 

2016) met betrekking tot het sociaal beleidskader is een goed pr/communicatieplan 

noodzakelijk voor het uitvoeringsprogramma Kernachtig Sociaal 2016 – 2020.  

Tot op heden hebben wij helaas nog geen concept van een communicatieplan gezien.  

 

Om de communicatie met de bewoners van de gemeente Westland te bevorderen en 

bewoners te motiveren tot participatie adviseren wij het volgende: 

 

Wij zijn van mening dat burgerparticipatie in de vorm van burgerinitiatieven 

ondersteunend moet zijn in het bereiken van uw doel : “Heel het Westland sociaal in 

beweging”. 

 

Een gemeente is, als het initiatief aan een aantal voorwaarden voldoet, verplicht het 

initiatief te bespreken in de vergadering van B&W en tot besluitvorming te brengen.  
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Sommige gemeenten hebben voor burgerinitiatieven een verordening opgesteld.  

Hierbij wordt de volgende definitie van burgerinitiatief (www.vernieuwingsimpuls.nl, IPP) 

gehanteerd: 

 

Een burgerinitiatief is een activiteit van burgers, die: 

1) uit ideële beweging is ontstaan; 

2) uit eigen beweging wordt ontwikkeld; 

3) een meerwaarde voor de gemeenschap heeft; 

4) in het publieke domein ontstaat, waarbij de overheid op één of andere manier 

betrokken wordt . 

5) waarbij de overheid over het initiatief een besluit neemt, maar niet de inhoud 

voorschrijft.1 

 

Door burgerparticipatie te stimuleren en hier uitnodigend over te communiceren naar de 

bewoners van de gemeente Westland, worden de bewoners van de gemeente 

ondersteunend bij het uitvoeren van het sociaal beleidskader. 

Dit alles in de hoop dat er meer vrijwilligers komen die de bijbehorende 

burgerinitiatieven gaan dragen. 

 

Voorbeelden van burgerparticipatie waar het Westland  een voorbeeld aan kan nemen 

zijn: 

https://www.woerden.nl/gemeente_en_bestuur/inspreken-en-meedoen/burgerinitiatief 

en  

https://wonenenruimte.gelderland.nl/home/default.aspx 

 

De gemeente doet er goed aan burgerinitiatieven een warm hart toe te dragen, 

zodat daarmee de vrijwillige inzet, gericht op het realiseren van maatschappelijke- en 

lokale doelen, wordt bevorderd.  

 

De bemoeienis van de lokale overheid met deze vorm van particulier initiatief hoeft niet 

groot te zijn. Sterker nog, een beperkte ondersteuning van de initiatieven is aan te raden 

in plaats van het onderbrengen ervan  in een bureaucratische structuur of procedure. 

 

Samenvattend zou de gemeente de volgende stappen in gang kunnen zetten om het  

gebruik van burgerinitiatieven te ontwikkelen: 

• Initiatieven signaleren en stimuleren. 

• Initiatieven ontvangen en doorverwijzen. 

• Initiatieven ondersteunen en faciliteren. 

 

Naar aanleiding van het eerdere verzoek (zie advies Sociaal Beleidskader d.d. 23 mei 

2016) dat een communicatie-/PR-plan er zal moeten komen voor het welslagen van de 

omzetting van het beleid naar uitvoering, waardoor de burgerparticipatie wordt 

bevorderd, zien wij dit communicatie-/PR-plan op een redelijke termijn graag tegemoet. 

 

                                                           
1
 www.vng.nl 

https://www.woerden.nl/gemeente_en_bestuur/inspreken-en-meedoen/burgerinitiatief
https://wonenenruimte.gelderland.nl/home/default.aspx
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En verder vernemen wij graag binnen 1 maand na ontvangst van dit advies tot welke 

verdere acties dit advies leidt voor de gemeente Westland. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland, 

 

 

 

 

 

Theo Verhoeven 

Voorzitter 


