
Waarom een nieuwe 
verordening Inwoner
participatie?

De inwoners en 

organisa ties van 

Wassenaar zijn 

een goudmijn als 

het gaat om 

kennis, ervaring 

en kunde. De gemeente wil hier 

beter gebruik van maken. Inwoners 

die mee willen denken, werken en 

doen, gaan we steunen. Want de 

gemeente is er vóór, maar vooral 

ook ván de inwoners van Wassenaar. 

Hoe we dat doen, dat heeft het 

college vastgelegd in de nota ‘Zo 

werken wij samen in Wassenaar’. 

Daarin is opgenomen dat de 

gemeente bij alle beleids ontwikke

lingen vastlegt en deelt hoe zij 

inwoners daarbij betrekt. 

Om de goede 

samenwerking 

met inwoners te 

regelen heeft de 

gemeenteraad de 

verordeningen, ofwel de regels op 

het gebied van inwonerparticipatie, 

geactualiseerd en samengevoegd tot 

één docu ment: de verordening 

Inwoner participatie. Ook is er een 

nieuw aspect toegevoegd: het 

Uitdaag recht. Hiernaast leest u 

welke mogelijkheden u heeft om 

invloed te hebben op het beleid van 

de gemeente.

De verordening 
Inwonerparticipatie 
ligt ter inzage 

De verordening 

Inwoner partici

patie ligt nu ter 

inzage, omdat we 

graag uw reactie vernemen voordat 

we deze definitief vaststellen.   

Op vvv.v`rrdm``q.mk/

hmvnmdqo`qshbho`shd vindt 

u de verordening en de toelichting. 

U kunt daar ook uw mening geven. 

De inspraakperiode loopt tot

2 `tftrstr 2021.

Participeren is 
maatwerk
Bij een bepaald initiatief of idee 

kunnen meerdere participatie

mogelijkheden zijn. Zo kunt u 

bijvoorbeeld beginnen met 

participatie en vervolgens gebruik 

maken van de mogelijkheid tot 

inspraak.

U signaleert een maatschappelijk issue: agenderen
• Wie:	Elke	inwoner	met	100	handtekeningen	van	andere	inwoners	of	een 

maatschappelijke	partij.
• Doel:	Met	de	gemeenteraad	praten	over	het	probleem.
• Voorbeeld:	U	bent	van	mening	dat	er	te	weinig	te	doen	is	voor	jongeren.
• Hoe ziet dat eruit?	U	gaat	met	de	gemeenteraad	over	het	probleem	praten.
• De	rol	van	de	gemeenteraad,	het	college	en	de	burgemeester	is	afhankelijk 

van	de	situatie	en	het	onderwerp.

U signaleert een maatschappelijk issue en heeft een 
oplossing: maatschappelijk initiatief
• Wie:	Elke	inwoner	met	100 handtekeningen	van	andere	inwoners	of	een 

inwonersinitiatief.
• Doel:	Hulp	van	de	gemeente	krijgen	voor	uw	plan	om	de	‘lokale	samenleving’ te	

verbeteren.
• Hoe ziet dat eruit?	De	gemeente	bekijkt	hoe	hieraan	meegewerkt	kan	worden.
• Voorbeeld:	U	wilt	de	biodiversiteit	in	uw	wijk	vergroten	met	meer 

vlindervriendelijke	beplanting.
• De	rol	van	de	gemeenteraad	en	het	college	is	afhankelijk	van	de	situatie	en	het 

onderwerp.

De	gemeente	wil	beleid	aanpassen:	inspraak
• Wie:	Inwoners,	maatschappelijke	initiatieven	en	belanghebbenden.
• Wanneer:	Als	de	gemeente	bezig	is	nieuw	beleid	op	te	stellen.
• Doel:	Uw	mening	meegeven,	van	gedachten	wisselen	met	de	gemeente.
• 	Hoe ziet dat eruit?	U	geeft	uw	mening,	de	gemeente	verzamelt	alle

meningen	en	reageert	hierop.	De	meningen	worden	gebruikt	om	het
voorgenomen	beleid	te	verbeteren	en	aan	te	passen.

• Voorbeeld:	Deze	verordening	inwonerparticipatie.
• De	rol	van	de	gemeenteraad	en	het	college	is	afhankelijk	van	de	situatie

en	het	onderwerp.

De gemeente voert een taak uit: participatie
• Wie:	Inwoners	en	maatschappelijke	partijen.
• Wanneer:	Bij	alles	wat	de	gemeente	doet.
• Doel:	De	gemeente	gaat	op	zoek	naar	de	beste	oplossing.	Het	verschilt	per	onderwerp 

of	project	hoe	intensief	u	betrokken	wordt.
• Hoe ziet dat eruit? Er	is	bijvoorbeeld	een	informatie`vond	of	de	gemeente	stelt 

experts	beschikbaar	met wie	u	een	idee	kunt	uitwerken.
• Voorbeeld:	De	gemeente	wil	een	park	opnieuw	inrichten.	Daartoe	organiseert	de 

gemeente	bijeenkomsten,	zodat	inwoners	samen	met	landschapsarchitecten 
ontwerpen	kunnen	maken.

• De	rol	van	de	gemeenteraad	en	het	college	is	afhankelijk	van	de	situatie	en	het 
onderwerp.

U bent beter in het uitvoeren van een 
gemeentelijke taak of voorziening: uitdaagrecht
• Wie:	Inwoner	of	maatschappelijk	initiatief.
• Wanneer:	Altijd.
• Doel:	U	neemt	een	gemeentelijke	taak	of	voorziening	over.
• Hoe ziet dat eruit?	Er	worden	duidelijke	afspraken	gemaakt	over	hoe	u	dat

gaat	doen.
• Voorbeeld:	U	onderhoudt	met	de	wijkvereniging	een	groenstrook.
• Het	college	bepaalt.

Participatiemogelijkheden

Nieuwe	regels	inwonerparticipatie,	want	uw	mening	telt!

Vragen of meer weten? Stuur dan een e-mail naar inwonerparticipatie@wassenaar.nl.




