
  
 

 

*Z056B985E8C* 
 Aan de raad 
 
Raadsvoorstel 
 
Documentnummer :  INT-19-48120  
Afdeling :  Griffie  
Onderwerp :  Onderzoeksopdracht Tijdelijke Raadscommissie Inwonersparticipatie       

(TRIP) 
 
 
Inleiding 
Uw raad heeft op 28 juni 2018 een amendement aangenomen - n.a.v. het rekenkamer (RKC) 
onderzoek Burgerparticipatie (INT-18-43689) - waarbij het presidium wordt 
gevraagd om een raadsvoorstel voor te bereiden voor het instellen van een tijdelijke 
raadscommissie. Deze raadscommissie komt met concrete handvatten die passen bij 
Beverwijk. Een nog te selecteren onderzoeksbureau zal met dit voorstel aan de slag gaan. 
Daarnaast heeft het als achterliggend doel om het college kaders en richting te geven om 
een nieuwe participatieverordening op te stellen. Dit raadsvoorstel is het sluitstuk van de 
werkzaamheden van deze tijdelijke raadscommissie. 
 
Relatie met collegeprogramma 
De werkzaamheden van de raadscommissie kennen een zelfstandig karakter en staan niet in 
relatie tot het collegeprogramma. 
 
Relatie met gemeentebegroting / budgetregels 
Voor het onderzoek wordt een onderzoeksbudget van € 30.000,- beschikbaar gesteld via het 
taakveld Bestuur (programma 0.1). 
 
Relatie met regionale samenwerking / MRA 
Er is geen relatie met regionale samenwerking. 
 
Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid 
Zie onder inleiding. 
 
Motivering voorgesteld besluit 
De onderzoekscommissie heeft de opdracht gekregen te werken aan een onderzoeksvraag 
voor een nog nader aan te wijzen bureau. Hieronder volgt de hoofdonderzoeksvraag, 
ondersteund door enkele subvragen. Deze zijn het resultaat van de werkzaamheden van de 
commissie in de eerste fase.  
 
Hoofdvraag: Hoe kunnen de inwoners van de gemeente Beverwijk zo goed mogelijk 
meedenken en meedoen over en aan beleidsvraagstukken in hun leefomgeving en de inhoud 
daarvan meebepalen? En hoe kunnen de raad, het college en de organisatie de ruimte 
hiervoor  bevorderen. 
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden wordt gevraagd de volgende subvragen te 
betrekken in de beantwoording.  
 
1. Innovatie en vernieuwing 
Subvraag: welke creatieve nieuwe manieren kunnen worden ingezet om de inwoners op een 
laagdrempelige manier te betrekken bij beleid, en op welke manier(en) is dit effectief en 
concreet meetbaar? 
 
 



  
 

 

2. Communicatie vanuit de gemeente 
Subvraag: op welke manier kan de gemeente er voor zorgen dat inwoners en deelnemers 
aan het participatieproces maximaal betrokken worden en blijven, gelet op de verwachtingen, 
rollen, en bevoegdheden van de betrokken partijen? 
 
3. Resultaten 
Subvraag: zijn er beproefde concrete wegingsinstrumenten of afwegingskaders denkbaar om 
na een participatietraject de verschillende belangen af te wegen? 
 
4. Participatie 
Subvraag: is er een methode denkbaar/uitvoerbaar om de mate van participatie te wegen 
voor bij diverse projecten?  
 
Van het bureau wordt gevraagd de gemeenteraad te voorzien van een samenhangend en 
integraal advies. Dit advies dient passend en uitvoerbaar zijn.  
 
Consequenties voorgesteld besluit 
Indien het voorgestelde besluit genomen wordt, zal worden gezocht naar een bureau dat 
bewezen kennis, kunde en vaardigheden heeft om de gemeenteraad te kunnen adviseren. 
De gemeenteraad kan, al dan niet in debat, nadere eisen en aanvullende voorwaarden 
meegeven in de uitvoering of vraagstelling aan het onderzoeksbureau. 
 
Verdere procedure 
Met de oplevering van het raadsvoorstel en de onderzoeksvragen komt een eind aan de 
werkzaamheden van de commissie TRIP. 
Het raadsvoorstel wordt via het presidium aan de gemeenteraad aangeboden waar 
vervolgens debat plaatsvindt. Na vaststelling van het raadsvoorstel in de gemeenteraad zal 
de commissie TRIP worden ontbonden. De gemeenteraad dient vervolgens een keuze te 
maken in welke samenstelling een nieuwe begeleidingscommissie -6 (raads)leden- uitvoering 
geeft aan de hiervoor genoemde hoofd- en subvragen. Hetzelfde geldt voor de werving, 
beoordeling en selectie van een bureau. De te benoemen begeleidingscommissie zal worden 
ondersteund door een secretariaat, bestaande uit een functionaris van de raadsgriffie. 
 
Voorgesteld besluit 
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 
 

 
                         Beverwijk, 6 maart 2019 

 De Tijdelijke Raadscommissie Inwonersparticipatie (TRIP) 
 
 
A. Bal        K. Uiterwijk 
 
 
 
 
M. van Vliet       H.E.J.J. van Wijck 
 
 
 
 
E.A. Kuijpers       F.A.C. van Overmeeren 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
Raadsbesluit 
 
Documentnummer : INT-19-48120  
Afdeling : Griffie  
Onderwerp :  Onderzoeksopdracht Tijdelijke Raadscommissie Inwonersparticipatie 

(TRIP) 
 
 
 

De raad van de gemeente Beverwijk; 
 
gezien het voorstel van de Tijdelijke Raadscommissie 

Inwonersparticiaptie (TRIP) d.d. 6 maart 2019; 
 
 gelezen het RKC onderzoek Burgerparticipatie (INT-18-43689), 
 
gehoord het presidium dd. 11-3-2019, 
 
gelet op artikel 155a t/m 155f van de Gemeentewet; 
 
 

 b e s l u i t :
 
 

1.  een onderzoek in te stellen ten behoeve van de bevordering van participatie onder   
de inwoners van de gemeente Beverwijk; 

2.  de volgende onderzoeksvragen daarbij leidend te laten zijn: 
 
Hoofdvraag: Hoe kunnen de inwoners van de gemeente Beverwijk zo goed mogelijk 
meedenken en meedoen over en aan beleidsvraagstukken in hun leefomgeving en 
de inhoud daarvan meebepalen? En hoe kunnen de raad, het college en de 
organisatie de ruimte hiervoor  bevorderen. 
 
1. Innovatie en vernieuwing 
Subvraag: welke creatieve nieuwe manieren kunnen worden ingezet om de inwoners 
op een laagdrempelige manier te betrekken bij beleid, en op welke manier(en) is dit 
effectief meetbaar? 
 
2. Communicatie vanuit de gemeente 
Subvraag: op welke manier kan de gemeente er voor zorgen dat inwoners en 
deelnemers aan het participatieproces maximaal betrokken worden en blijven gelet 
op de verwachtingen, rollen, en bevoegdheden van de betrokken partijen? 
 
3. Resultaten 
Subvraag: zijn er beproefde concrete wegingsinstrumenten of afwegingskaders 
denkbaar om na een participatietraject de verschillende belangen af te wegen? 
 
4. Participatie 
Subvraag: is er een methode denkbaar/uitvoerbaar om de mate van participatie te 
wegen voor bij diverse projecten? 
 

3. als onderzoeksbudget voor de opdracht een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te 
stellen via het taakveld Bestuur (programma 0.1); 

4. een begeleidingscommissie ‘’TRIP’’ in te stellen bestaande uit 6 (raads)leden; 
5. de begeleidingscommissie aan het einde van het onderzoek aan de raad te laten 

rapporteren. Tussentijdse rapportage vindt niet plaats, behalve als de commissie 
anders oordeelt of de raad er om vraagt; 

6. de begeleidingscommissie zal worden ondersteund door een secretariaat, bestaande 
uit een functionaris van de raadsgriffie; 



   

 
INT-19-48120 / Z-19-59315 Pagina 4  

7. de tijdelijke onderzoekscommissie van haar werkzaamheden te ontslaan met het 
aanbieden van dit raadsvoorstel. 

 
 

Beverwijk,  
de raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 

 
 
 
 


