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KORTE TERUGKOPPELING 
COMMISSIE BURGER EN BESTUUR 

 

 

Datum vergadering 

17 januari 2019 

  Locatie 

Gemeentehuis Ouderkerk 

Aanvang 

19.30 uur 

Sluiting 

22.25 uur 

Voorzitter 

Dhr. F. Rienstra 

 Griffier 

Mevr. J. Vissers 

  

 

 

Participatieplan Ouderkerk 

Terugblikkend:  

Het college heeft te snel conclusies getrokken en inwoners onvoldoende betrokken/meegenomen. 

Het college heeft een nieuw participatieplan opgesteld, dat hedenavond voorligt. Het gemeentebe-

stuur wil in dit project samen met betrokkenen optrekken. Een andere les die geleerd is is dat het 

college bij dit soort trajecten intensiever betrokken moet zijn/worden. 

Portefeuilleverdeling:  

Het college is zoals gezegd intensief betrokken bij het project, de heer Boomgaars loopt tijdelijk in 

het proces mee met wethouder Korrel. Wethouder Boomgaars is vooral verantwoordelijk voor het 

participatietraject, wethouder Korrel is politiek verantwoordelijk. Wethouder Boomgaars kijkt mee 

tot het proces weer op de rit staat.  

De raad geeft het college de volgende kaders mee voor het participatietraject:  

- Bestaand/vastgesteld beleid (beschermd dorpsgezicht bijv)  

- Coproduktie (= gezamenlijk een agenda overeenkomen, gezamenlijk oplossingen verkennen, 

eindoordeel ligt bij de raad)  

- Onafhankelijk procesbegeleider moet goed borgen dat alle belangen in het proces ook aan 

de orde komen; de gemeente is één van de belanghebbenden in dit proces. De procesbege-

leider adviseert de gemeente hoe het proces van coproduktie goed en zorgvuldig te doorlo-

pen. De externe procesbegeleider wordt samen met de betrokkenen gekozen, hij/zij wordt 

niet door de gemeente aangewezen. De procesbegeleider moet op draagvlak kunnen reke-

nen.  

- Rol van de raad: uiteindelijk weegt de raad de belangen af. De betrokkenheid van de raad 

gedurende het traject moet goed geborgd zijn; 

- De planbegrenzing (kerkbrug tot haventje) 

- Eindresultaat moet financieel neutraal zijn 

- Zorg in het proces voor goede representatie 

- Ambitienota  

- Verkeersplan 

- Er dient een voorstel voor het participatietraject voor te liggen tijdens de startbijeenkomst 

van het college (er wordt niet geparticipeerd over het participeren, maar betrokkenen wordt 

gericht gevraagd wat zij vinden van het voorstel van het college). Hierbij zou het college bij 

voorkeur een aantal bureau’s kunnen benaderen met het verzoek een voorstel voor het par-

ticipatietraject te doen. Tevens acht de commissie het wenselijk dat het college nog eens 
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goed kijkt naar wat de inwoners/insprekers in het voorgaande traject hebben geopperd op 

dit punt. Dit voorstel van de VVD wordt in de vergadering gesteund door D66, GL, CDA en 

PvdA (afgesproken wordt dat andere partijen schriftelijk reageren op het voorstel).  

 

Het college zegt toe dat als er tijdens het proces blijkt dat er van de kaders afgeweken wordt/moet 

worden het college terugkomt bij de raad.  

Proces: 

Zo snel mogelijk wordt een eerste datum geprikt voor een bijeenkomst voor stakeholders en moge-

lijke participanten. Er wordt een onafhankelijk procesbegeleider aangesteld die avond. De avond 

wordt wel geleid door een voorzitter die door de gemeente is aangewezen. Er wordt tijdens die eer-

ste bijeenkomst een voorstel voor het participatietraject voorgelegd.  

Toezegging 

Rineke Korrel zegt toe binnen twee weken een overzicht van de gemaakte kosten aan te leveren (nav 

een vraag van OAA). 

Voorstel uitbreiding capaciteit hulpverlening 

Hamerstuk 

Sluiting 

22.25 uur 

 

 

 


