
Besluitenlijst Participatiecommissie ‘’TRIP’’  
 
Datum:  8-1-2019 
Locatie:  B&W kamer stadhuis Beverwijk 
Aanwezig: De leden mw. Uiterwijk, dhr. Van Wijck, mw. Van Vliet, dhr. Overmeeren, dhr. 

Kuijpers, voorzitter dhr. Smit, dhr. Hanou (extern via PBL), mw. Matthijsen en 
mw. Heilig-Laan (ambtelijke ondersteuning), secretaris dhr. Grauwde. 

Afwezig:  - 
 
 

1. Opening  
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

3. Vaststellen besluitenlijst laatste bijeenkomst dd. 27 november 2018 
De commissie stelt het verslag ongewijzigd vast. 
 

4. Presentatie dhr. M. Hanou – Planbureau voor de Leefomgeving: participatie 
Dhr. Hanou verzorgt een presentatie over participatie. 
 

5. Kiezen van vicevoorzitter commissie 
De commissie besluit dat geen vicevoorzitter gekozen wordt.  
In plaats daarvan wordt besloten dat, wanneer behandeling van het raadsvoorstel in de raad 
plaatsvindt, alle raadsleden als commissielid zullen optreden en vragen vanuit de raad 
kunnen beantwoorden over het plan van aanpak. 
 

6. Plan van aanpak, werkwijze en afspraken 
De commissie besluit het volgende ten aanzien van het plan van aanpak, de werkwijze en 
overige aandachtspunten. 
 
- De commissieleden geven elk kort in een document (max. 1 A4) aan: 

--> welke problemen/uitdagingen zij momenteel zien ten aanzien van participatie c.q. het 
proces van meedoen; 
--> welke ambities leidend moeten zijn in een gemeente die participatie wenst te 
bevorderen; 
--> welke aanvullende randvoorwaarden van belang zijn (denk aan bijv. de inzet van 
social media, fysieke contactmomenten etc.) 
 

- Bovengenoemde punten als kader aan te leveren bij het secretariaat op uiterlijk 
maandag 28 januari 2019, 10:00 uur; 

 
- Het secretariaat bundelt de ingekomen stukken van de commissie en stelt deze ter 

beschikking als bijlage bij de agenda voor de volgende bijeenkomst (zie agendapunt 7). 
Tijdens deze bijeenkomst wordt de input definitief en vervat het secretariaat dit in een 
raadsvoorstel. Dit raadsvoorstel zal vervolgens ter agendering worden aangeboden voor 
bespreking in een nader aan te wijzen raadsvergadering.  
Indien de raad hiermee akkoord gaat, vormt dit raadsvoorstel de basis voor de 
opdrachtverlening aan een nog te benaderen derde partij. 
 



7. Vervolgbijeenkomst 
De (derde) vervolgbijeenkomst staat gepland op: woensdag 13 februari 2019, 17:00 uur. 
 

8. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 

9. Sluiting 
 

 
 
 

 
 
 


