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Onderwerp: versterking participatie
Overwegende dat:
•

Uit de actualiteit blijkt dat communicatie en participatie op lokaal niveau zowel in het fysieke als
het sociale domein steeds belangrijker worden;

•
•

Inwoners steeds meer de behoefte hebben om invloed uit te oefenen op de besluitvorming;
In Leusden de participatieladder al meermalen is genoemd, maar nog geen vaste vorm heeft
gekregen;

•

Er veel behoefte is aan een eenduidige aanpak van communicatie en participatie met en door
inwoners;

•

Het Rijk een wetsvoorstel versterking participatie in voorbereiding heeft VNG ledenbrief en
Berenschot daar een behartenswaardig rapport over heeft geschreven Aan de slag met
participatie (vng.n1);

•

We eerst moeten weten hoe we als overheid en inwoners een bij Leusden passende vorm van
participatie willen invullen, voor we daadwerkelijk aan de slag kunnen met een verordening,
participatieladder, participatie in het kader van de Omgevingswet etc.

Verzoekt het college:
•

Op korte termijn aan de slag te gaan met een traject om te komen tot breed gedragen, duidelijke
afspraken over participatie passend bij de gemeente Leusden;

•

En de raad te informeren over de stappen die gezet worden om te komen tot de
participatieverordening.;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Bijlage bij motie
Als voorbeeld de routekaart uit het rapport van Berenschot:
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