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Onderwerp:

Burgerparticipatie

Geachte mevrouw Huurman, beste Neel,
Op 7 november 2013 heeft de gemeenteraad de begroting 2014 goedgekeurd. In deze begroting is opnieuw
een bedrag opgenomen om initiatieven van burgers in het publieke domein te vergroten.
Plannen burgerparticipatie
We zien ook voor dit jaar graag plannen die via de kernraden snel aangepakt kunnen worden. Daarbij willen we iedere kernraad in de gelegenheid stellen te reageren. Het maximaal beschikbare bedrag
is € 28.000,-. De maximale bijdrage voor een kern is E 14.000,-. Dit budget kan voor kerngerichte activiteiten worden besteed. Creatieve ideeën/voorstellen van bewoners en ondernemers (die snel aangepakt kunnen worden) zien we graag tegemoet. De looptijd van het plan mag maximaal 2 jaar bedragen. Na afloop
moet het plan financieel worden verantwoord door het overleggen van de facturen en betaalbewijzen. De
kernraad heeft een coordinerende en initiërende rol.
Aanpak
De kernraden zijn "trekker" in een groot deel van het proces. Hierbij geldt de volgende aanpak:
• Ideeën en voorstellen door bewoners van de betreffende kern initiëren (bijvoorbeeld via website,
prijsvraag, ideeënmuur of iets dergelijks)
• Presentatie en beoordeling door bewoners (bijvoorbeeld tijdens openbare vergadering kernraad)
• Dialoog tussen bewoners
• Keuze maken door bewoners
• Gekozen idee/voorstel door bewoners verder laten uitwerken, eventueel met hulp van de gemeente
• Financiering plan (eventueel vanuit derden zoals ondernemers)
Spelregels
Om te zorgen voor uitvoerbaarheid van ideeën en voorstellen is het belangrijk een aantal spelregels op te
stellen. Vooral om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Die spelregels zien wij als volgt.
De ideeën/voorstellen moeten:
• het publieke domein dienen
• concreet en realistisch zijn
• raakvlak met activiteiten van de gemeente hebben
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kunnen rekenen op draagvlak bij kernraad en bevolking (zie voorgestelde aanpak)
financieel uitvoerbaar zijn
in de toekomst in stand gehouden kunnen worden (bijvoorbeeld door vrijwilligers, ondernemers,
gemeente)

•
•
•

Procedure
Als het idee of voorstel voldoet aan de voorgestelde aanpak en spelregels, kan het worden ingediend bij de
gemeentelijk coordinator van de kernraden. Het plan wordt vervolgens getoetst. Het kan zijn dat er nog
een nadere toelichting of aanvullende gegevens worden gevraagd. Vervolgens wordt het plan voorgelegd
aan het college van burgemeester en wethouders en informeren wij de gemeenteraad. Daarna wordt het
toegekende budget eventueel aan u overgemaakt en kan het gehonoreerde plan worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Planning
De planning is als volgt:

•
•
•
•
•
•
•
•

Uitvraag naar kernraden betreffende burgerparticipatie
Kenbaar maken interesse deelname door kernraad
Keuze kernraad voor deelname door college
Uitwerking plannen/ideeën door kernraad
Plannen indienen bij de gemeente door kernraad
Toetsing door gemeente
Goedkeuring door college en informatie raad
Uitwerking en uitvoering door kernraad/bewoners

10 februari 2014
17 maart 2014
25 maart 2014
vanaf 26 maart 2014
15 mei 2014
29 mei 2014
10 juni 2014
van 11 juni 2014 t/m juni 2015

Deelname?
Graag horen wij of u interesse heeft om deel te nemen. Wilt u dat uiterlijk 17 maart laten weten? Uiterlijk
15 mei moeten de uitgewerkte plannen bij de gemeente worden ingediend.
Tot slot
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Jan Uidam, coordinator van de kernraden. U kunt
hem bereiken via telefoonnummer (0299) 658 557 ofj.uidam@waterland.nl.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

■

1
Jan Uida
hoofd afdeling Openbare Werken

