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Voorwoord 
Allereerst gaat onze dank uit naar Henk Bouwmans, directeur van Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden en alle griffieleden en raadsleden die mee hebben gedaan aan het onderzoek. Daarnaast 
ook dank voor onze begeleiders Marieke Boer en Arne Blauw. 

Voor u ligt het plan van aanpak voor het project Policy Lab dat wij uitvoeren in opdracht van de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden). In het plan van 
aanpak hebben wij uiteengezet hoe wij het uiteindelijke rapport vorm gaan geven.  
Als toekomstig bestuurskundigen vinden wij dit een ontzettend interessant en zeer actueel 
onderwerp. Wij als groep bestuurskunde studenten kennen elkaar al een langere tijd en hebben al 
vele samenwerkingen meegemaakt. We kennen elkaar van een gezellig biertje in het campus café 
van de NHL Stenden hogeschool tot aan zeer pittige discussies die tot in de late avond uren werden 
gevoerd. Deze redenen geven ons ook het vertrouwen dat de samenwerking tot een goed eind zal 
lopen en ten alle tijden zal er naar de belangen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 
worden gekeken 

De Vlaamse cultuurhistoricus en schrijver David van Reybrouck stelt in zijn boek Tegen Verkiezingen 
dat veel democratieën te maken hebben met een legitimiteitscrisis en een efficiëntiecrisis. Burgers 
zijn teleurgesteld in de huidige politiek, vaak met een goede reden. Politici blijven herhalen dat zij 
‘’met de burger willen praten in plaats van over hen’’, maar gebeurt dit ook? 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wil de lokale democratie versterken 
omdat op lokaal niveau veel onderwerpen van groot maatschappelijk belang spelen. De huidige 
verplichte inspraakverordening moet volgens hen gemoderniseerd en verbreed worden naar een 
participatieverordening. 

Wij kijken er erg naar uit om dit inhoudelijk te onderzoeken en om onze resultaten, conclusie en 
aanbevelingen concreet te maken in ons eindrapport. 

In samenwerking met onze begeleidster Marieke Boer is er hard gewerkt aan een onderzoeksplan. 
Wij willen haar hier dan ook voor bedanken. Bij voorbaat willen wij de heer Arne Blauw ook alvast 
bedanken voor de samenwerking in de volgende periode waarbij we het onderzoeksrapport vorm 
gaan geven. 

Wij wensen u veel leesplezier toe. 

Arthur Heeg 

Leon Hakze 

Bastiaan Hofstede 

Julian Uil 

Jeroen Veffer 

  



 

 

Samenvatting 
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich ten doel om raadsleden en gemeenteraden 
sterk en krachtig in positie te krijgen onder het motto 'Een sterke raad doet er toe'. Gemeenteraden 
krijgen in toenemende mate te maken met grote maatschappelijke vraagstukken, denk hierbij onder 
meer aan de energietransitie en de toegenomen taken in het sociaal domein. Het is hierbij belangrijk 
dat dit beleid zo adequaat mogelijk wordt afgestemd op de wensen en behoeften vanuit de 
gemeente. Burgerparticipatie is hierbij van groot belang. In dit onderzoek zijn twee belangrijke 
facetten van burgerparticipatie onderzocht: het inspreekrecht en het Right to Challenge. In dit 
onderzoek zijn vier gemeenten onderzocht. Hoe geven zij juridisch en in de praktijk invulling aan de 
burgerparticipatie? Door de verordeningen van een representatief aantal gemeenten te analyseren 
en ook de praktische invulling hiervan onder de loep te nemen kunnen er aanbevelingen voor de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden geformuleerd worden. Wat zijn facetten die bijdragen aan 
een goed vormgegeven burgerparticipatieproces? Het uiteindelijke doel van het onderzoek is dan 
ook om voor de opdrachtgever aanbevelingen te formuleren over hoe er meer ruimte gegeven kan 
worden aan burgerparticipatie via het inspreekrecht en het Right to Challenge. 

 

De vier gemeenten zijn geselecteerd op basis van hun geografische ligging en het inwonersaantal. De 
geselecteerde gemeenten zijn: Raalte (Overijssel) met 37.000 inwoners, Gemeente Oldambt 
(Groningen) met 38.000 inwoners, Gemeente Súdwest-Fryslân (Friesland) met 89.000 inwoners en 
de gemeente Haarlem (Noord-Holland) met 162.000 inwoners. Om een goed beeld te krijgen van de 
burgerparticipatie per gemeente zijn er per gemeente twee interviews gehouden. De interviews zijn 
gehouden met de raadsgriffier en een raadslid. Daarnaast zijn de inspraakverordeningen juridisch 
met elkaar vergeleken. De gemeenten maken alle vier gebruik van het standaardmodel voor 
inspraakverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeenten hebben 
dit standaardmodel op een aantal zaken aangepast. De juridische aanpassingen zijn echter gering. In 
de praktijk zijn de verschillen echter groot. 

 

De gemeente Raalte is qua burgerparticipatie het meest vooruitstrevend. Minimaal één keer per 
twee weken wordt er een rond-de-tafelsessie georganiseerd waarbij burgers in gesprek kunnen met 
wethouders, ambtenaren, de griffier en woordvoerders van elke fractie. De belanghebbenden 
kunnen over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen met de gemeente in gesprek. In de 
praktijk zijn er vaak elke week meerdere rond-de-tafelsessies. In de gemeente Súdwest-Fryslân 
kunnen burgers inspreken tijdens raadscommissies. In de gemeente Haarlem en Oldambt wordt er 
minder gebruik gemaakt van het inspreekrecht. In Oldambt is er dit kalenderjaar nog geen enkele 
keer ingesproken. Hetgeen wat opvalt is dat veel geïnterviewden aangaven dat het niet wenselijk, 
soms zelfs niet mogelijk, is om bij raadsvergaderingen in te spreken. De kaarten zijn dan namelijk al 
geschud. Om dit te voorkomen worden in Raalte en Súdwest-Fryslân de inspraakmogelijkheden naar 
voren gehaald. Op deze manier worden de burgers actief meegenomen in het vormgeven van het 
beleid. Over het algemeen blijkt dat de inspraak aan het begin van de cyclus de meeste invloed heeft. 
Dit komt omdat er op dat punt nog daadwerkelijk invloed uitgeoefend kan worden in de vorming van 
het beleid. Daar zijn de gemeenten Súdwest-Fryslân en Raalte een goed voorbeeld van. Ook blijkt dat 
te veel inspraak in een vroeg stadium tot veel complicaties en moeilijkheden kan leiden, met als 
gevolg het uitblijven van besluiten. Al met al kan geconcludeerd worden dat inspreken het meest tot 
zijn recht komt als dit gebeurt op het punt dat er nog daadwerkelijk invloed uitgeoefend kan worden 



 

 

op het beleid. Dit kan vormgegeven worden op een aantal manieren. Bijvoorbeeld door het 
organiseren van rond-de-tafelsessies of raadscommissies. 

 

Ook verschilt de manier van communiceren aanzienlijk. Bij de gemeenten Raalte, Haarlem en 
Súdwest-Fryslân wordt snel helder wat de mogelijkheden zijn tot inspraak. Deze gemeenten hebben 
een overzichtelijke website waar je er vrij snel achter kan komen hoe je je als inwoner aan kan 
aanmelden om in te spreken. Echter bij de gemeente Oldambt is het minder overzichtelijk en vergt 
het veel speurwerk wil je achter de relevante informatie komen. 

 

Er zijn een aantal zaken erg belangrijk om het inspraakproces zo goed mogelijk tot zijn recht te laten 
komen. Een van de belangrijkste aspecten is het helder communiceren. Gemeenten moeten ervoor 
zorgen dat alle informatie omtrent het inspreekproces goed te vinden is. Ook het aanmelden moet 
zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. Ook is het erg belangrijk om met regelmaat 
inspreekmogelijkheden te organiseren. Een wirwar aan inspreekavonden zorgt voor verwarring. 
Belanghebbenden zijn daar vaak niet of te laat van op de hoogte. Elke twee weken of elke maand een 
mogelijkheid om met de gemeente(raad) in gesprek te gaan zorgt voor duidelijkheid. Hierbij zijn 
aanspreekpunten vanuit de gemeente en de belanghebbenden erg belangrijk. De raadsgriffier kan 
bijvoorbeeld een belangrijke faciliterende rol vervullen. Burgers kunnen voor vragen bij hem of haar 
terecht. Maar andersom is het voor de gemeente ook zeer belangrijk dat zij aanspreekpunten 
hebben in hun gemeente. Dit kunnen bijvoorbeeld buurt- of dorsverenigingen zijn. Het traditionele 
inspreken in de gemeenteraad heeft vaak een averechts effect. Burgers hebben vaak het gevoel alsof 
hun mening of visie niet wordt meegenomen in de besluitvorming. Dit komt doordat het bespreken 
van een onderwerp in een raadsvergadering te laat is, de kaarten zijn al geschud. Gemeenten kunnen 
daarom het best voor inspraakmogelijkheden voor een raadsvergadering aan zorgen. Ook is het 
ontzettend belangrijk om het gehele proces zo transparant mogelijk te maken. Het is van groot 
belang dat er vooraf duidelijk is welke beleidskeuzes er gemaakt zijn en nog moeten worden 
gemaakt. Maak het inzichtelijk waar in de beleidscyclus het proces zich bevindt en welke opties zijn 
er. Wat is er budgettair bijvoorbeeld mogelijk? Hoe verhoudt het gemeentelijkbeleid zich ten 
opzichte van omliggende overheden? Zorg er dus voor dat de verwachtingen aan beide zijden van 
tafel soortgelijk zijn. En als laatste is het belangrijk om open tegenover het Right to Challenge te 
staan. Als er echt een goed plan op tafel ligt en er een groep burgers enthousiast zijn om dit uit te 
voeren dan is dit een unieke kans om dit lerende proces samen aan te gaan. Dit vergroot namelijk de 
betrokkenheid van de burgers.  
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1 Inleiding en context 
In dit rapport wordt er onderzocht hoe het inspreekrecht in vier geselecteerde gemeenten per 
verordening is vastgesteld en hoe deze vier gemeenten dit in de praktijk ontplooien. Naast het 
inspreekrecht gaat ook een vrij nieuwe variant van burgerparticipatie, het Right to Challenge, worden 
onderzocht. De vier gemeenten zijn; Oldambt, Raalte, Súdwest-Fryslân en Haarlem. Vanuit de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de opdrachtgever van dit onderzoek, is er de wens 
gekomen om een representatief aantal gemeenten te analyseren ten aanzien van het inspreekrecht 
en het Right to Challenge om zo aanbevelingen te kunnen formuleren hoe er ruimte kan worden 
gegeven aan burgerparticipatie. In het vervolg van het onderzoek worden de keuzes voor de vier 
geselecteerde gemeenten toegelicht.  

Dit rapport begint met de organisatie-, opdracht- en probleemanalyse. Vervolgens wordt er in 
hoofdstuk 2 de doel- en vraagstelling behandeld. In hoofdstuk 3 wordt het theoretisch kader 
vormgegeven die wordt uitgewerkt in het conceptueel model. In hoofdstuk 4 wordt toegelicht hoe 
het onderzoek gaat worden vormgegeven en wordt dit verwerkt in de operationalisering. In 
hoofdstuk 5 worden de resultaten per gemeente behandeld. In hoofdstuk 6 wordt de conclusie van 
het onderzoek vermeld. In hoofdstuk 7 wordt het onderzoek kritisch tegen het licht gehouden in het 
onderdeel discussie. Het onderzoek eindigt uiteindelijk met hoofdstuk 8 waarin de aanbevelingen 
worden vermeld. In bijlagen worden de interviewtranscripten, tabellen, grafieken en het 
interviewprotocol bijgevoegd.  

1.1 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 
De opdrachtgever van dit onderzoek is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden formuleert haar eigen doelstelling als volgt: ‘’De Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden stelt zich ten doel om raadsleden en gemeenteraden sterk en krachtig in positie te 
krijgen onder het motto 'Een sterke raad doet er toe'.’’ De vereniging telt ruim 4500 leden. Het 
gehele bestuur bestaat uit raadsleden. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden probeert 
raadsleden, maar ook onder andere fractie- en steunmedewerkers zo goed mogelijk te 
ondersteunen. Dit doen zij bijvoorbeeld door webinars te organiseren, kennis te delen en door het 
organiseren van een raadsacademie. De directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is 
Henk Bouwmans. Op de website: raadsleden.nl is er meer informatie te vinden over de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden.  
1.2 Opdrachtanalyse 
Zoals eerder benoemd wordt het onderzoek gehouden in vier geselecteerde gemeenten. Aan de 
hand van literatuuronderzoek, interviews met de raadsgriffier en een raadslid per gemeente, gaat in 
kaart worden gebracht hoe elke gemeente ruimte geeft aan het inspreekrecht en of de gemeenten al 
invulling geven aan het Right to Challenge. De resultaten worden per gemeente geanalyseerd en 
worden vergeleken met de andere gemeenten. In hoeverre komen de resultaten overeen of 
verschillen zij juist van elkaar? Welke terugkerende aspecten hebben een positieve bijdrage aan de 
burgerparticipatie op decentraal niveau? Ten aanzien van het Right to Challenge wordt er gekeken of 
er op gemeentelijk niveau al bepaalde initiatieven lopen. Indien dit niet het geval is gaat er aan de 
volksvertegenwoordigers worden gevraagd of zij positief zijn ten aanzien van het Right to Challenge. 
In de onderstaande probleemanalyse wordt het probleem blootgelegd.  

1.3 Probleemstelling 
De probleemstelling wordt omschreven met behulp van de 6-w vragen. Om het probleem goed vorm 
te kunnen geven worden de 6-w vragen beantwoord aan de hand van de beschrijving van de 
praktijkopdracht, het interview met de opdrachtgever en een analyse van de bestaande situatie. Op 
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de volgende pagina wordt een samenvatting van het probleem gegeven en een korte vooruitblik op 
het onderzoek. 

1.3.1    6-w methode 
Wat is het probleem?  

Op grond van artikel 150 van de Gemeentewet is elke gemeenteraad verplicht een 
inspraakverordening vast te stellen (Wettenboek.nl, 2021). Veel gemeenten maken hierbij gebruik 
van een standaard inspraakverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Echter regelt deze standaard inspraakverordening uitsluitend dat inwoners, bedrijven en andere 
belanghebbenden invloed uit kunnen oefenen tijdens de voorbereiding van het beleid. In het vervolg 
van de beleidscyclus – onder meer tijdens de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie – is er voor de 
burger geen algemene wettelijke waarborg waarin zij formeel invloed uit kunnen oefenen (VNG, 
2020). Doordat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de 
inspraakverordeningen, verschilt het inspraakproces sterk per gemeente. Daarnaast zijn burgers met 
enige regelmaat niet (goed) op de hoogte van de bestaande mogelijkheden.  

Wat is de aanleiding van het probleem?  

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau 
(Ministerie van Algemene Zaken, 2020). Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen door de Staten-
Generaal, is het voornemen om de standaard inspraakverordening van de VNG om te vormen tot een 
participatieverordening. Het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau ligt op dit 
moment voor advies bij de Raad van State. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt het van 
groot belang om de huidige situatie grondig te onderzoeken. Hoe hebben gemeenten – die onderling 
grote verschillen hebben – op grond van artikel 150 van de Gemeentewet vormgegeven aan het 
inspreekrecht? Welke aspecten van de huidige gemeentelijke verordeningen hebben een grote 
meerwaarde voor het inspraakproces? Het is van groot belang om de huidige situaties onder de loep 
te nemen, dit kan namelijk tot aanbevelingen leiden ten aanzien van het wetsvoorstel Versterking 
participatie op decentraal niveau.  

Wie heeft het probleem?  

De praktijk leert, dat indien burgers actief betrokken zijn bij het gehele beleidsproces – bijvoorbeeld 
d.m.v. het inspreekrecht – de kwaliteit en het draagvlak van het beleid sterk toenemen (Schram, 
2018). Goed beleid zorgt voor adequate oplossingen voor bestaande problemen. Niet alleen het 
college en de raad hebben hier baat bij, maar alle burgers. Op centraal niveau – de regering + de 
Staten-Generaal – moeten goede wettelijke kaders worden vastgesteld, waarbinnen gemeenten op 
een passende manier vorm kunnen geven aan het inspreekrecht. Het probleem bevindt zich zowel op 
centraal als op decentraal niveau, en uiteindelijk ondervinden burgers daar de gevolgen van. 

Waar doet het probleem zich voor?  

Het probleem doet zich tijdens de gehele beleidscyclus in veel gemeenten voor. Zoals in de vorige 
alinea is onderbouwd, heeft het inspreekrecht positieve gevolgen voor de kwaliteit en het draagvlak 
van het beleid. Als er niet op een betamelijke manier gebruik gemaakt kan worden van het 
inspreekrecht, dan is het vanzelfsprekend dat dit een tegengestelde werking heeft. Alle gemeenten 
staan vrij om binnen de wettelijke kaders vorm te geven aan het verplichte inspreekrecht (VNG, 
2020). Hierdoor verschilt de situatie per gemeente. Het is dus interessant om bestaande 
verordeningen te analyseren, wat werkt wel, en wat werkt minder goed in de praktijk? Aan de hand 
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van deze analyses kan er goed in kaart worden gebracht waar het probleem zich in welke mate 
voordoet.  

Wanneer doet het probleem zich voor?  

In de huidige situatie is het alleen mogelijk voor inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden om 
invloed uit te oefenen tijdens de voorbereiding van het beleid. Daar komt bij dat de manier waarop 
dit per gemeente is geregeld sterk verschilt. Hierdoor ontstaan er grote regionale verschillen. Tijdens 
alle fases van de beleidscyclus kunnen de belanghebbenden een belangrijke bijdrage leveren. Het 
probleem is echter tweeledig: burgers zijn niet (goed) op de hoogte van de bestaande mogelijkheden 
en de huidige verordeningen zijn wettelijk zo omkaderd dat burgers alleen in de beleidsuitvoering 
invloed uit kunnen oefenen. Enerzijds is het regelmatig onwetendheid bij de burgers – al dan niet 
veroorzaakt door onvoldoende communicatie vanuit de gemeente – anderzijds is de huidige wet- en 
regelgeving zeer beperkend. 

Waarom is het een probleem?  

Zoals eerder beargumenteerd, schiet beleid vaak tekort als belanghebbenden uit de gemeente niet 
hun invloed op het beleid uitoefenen d.m.v. het inspreekrecht. Het doel van elk gemeentebestuur is 
om een bepaalde kwestie beleidsmatig zo goed mogelijk aan te pakken. In een groot aantal 
gemeenten wordt het inspreekrecht beperkt ingezet, of zijn belanghebbenden er niet of nauwelijks 
van op de hoogte, dit kan resulteren in het feit dat beleid niet vanuit voldoende invalshoeken is 
bekeken en hierdoor ondermaats kan zijn. Zowel het gemeentebestuur als de burgers hebben baat 
bij goede wet- en regelgeving. Indien dit verbeterd kan worden is er in de huidige situatie een 
probleem. 

Samenvattend: Op grond van artikel 150 van de Gemeentewet is elke gemeenteraad verplicht een 
inspraakverordening vast te stellen. Omdat het om een gemeentelijke verordening gaat verschilt de 
invulling van het verplichte inspreekrecht sterk per gemeente. Het onderzoek is tweeledig. Enerzijds 
gaan de huidige inspraakverordeningen onder de loep worden genomen. Hoe kan het 
gemeentebestuur faciliteren dat de inspraakverordening dusdanig is vormgegeven dat er in de 
praktijk regelmatig gebruik van wordt gemaakt en dat inwoners, bedrijven en andere 
belanghebbenden hier ook positief naar kijken. Anderzijds ligt er op dit moment het wetsvoorstel 
Versterking participatie op decentraal niveau bij de Raad van State. Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties is namelijk van mening dat de lokale democratie versterkt dient te 
worden omdat op lokaal niveau steeds meer onderwerpen van groot maatschappelijk belang spelen. 
Denk hierbij aan de energietransitie en de transformatie van het sociaal domein. Hiervoor dient het 
inspreekrecht gemoderniseerd en verbreed te worden naar een participatieverordening. Inwoners, 
bedrijven en andere belanghebbenden moeten een belangrijke rol krijgen in de agendering, 
voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en de beoordeling van beleid. De huidige verplichte 
inspraakverordening in de Gemeentewet regelt uitsluitend de betrokkenheid van de 
belanghebbenden bij de voorbereiding van beleid. In het onderzoek gaat worden onderzocht wat 
een positieve bijdrage levert aan de huidige situatie (inspraakverordening) en waarin veel gemeenten 
juist te kort schieten. Deze informatie is namelijk van groot belang om het wetsvoorstel Versterking 
participatie op decentraal niveau aan kracht bij te zetten en om gemeenten te kunnen adviseren ten 
aanzien van (toekomstige) burgerparticipaties en burgerinitiatieven. 
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2 Doel- en vraagstelling 
2.1 Doelstelling 
In dit hoofdstuk wordt het doel van het onderzoek besproken. Vrijwel elke gemeenteraad kent het 
inspreekrecht voor inwoners (burgers) om invulling te geven aan burgerparticipatie. Het 
inspreekrecht is meestal per verordening geregeld, maar is in elke gemeente anders georganiseerd. 

De hoofdvraag van het onderzoek is om in kaart te brengen op welke wijze het representatieve 
systeem ruimte geeft aan inwoners om via het inspreekrecht invloed te hebben op de agenda en de 
besluitvorming van de gemeenteraad. 

Intern doel: Door het uitvoeren van dit onderzoek worden nieuwe inzichten verkregen ten aanzien 
van het inspreekrecht en het Right to Challenge. Door raadsleden en de griffier per gemeente te 
interviewen over het functioneren van het inspreekrecht en de huidige stand van zaken rondom het 
Right to Challenge is de verwachting dat er nieuwe inzichten worden verkregen die bij kunnen dragen 
aan de aanbevelingen ten aanzien van verbetering van de burgerparticipatie.  

Extern doel: Het in kaart brengen van de inspraakverordeningen per gemeente. Wat zijn de 
verschillen in juridisch en bestuurlijk perspectief? Welke zaken dragen juist bij aan de verbetering 
van de burgerparticipatie? Gemeenten kunnen deze informatie gebruiken om hun 
inspraakmogelijkheden te verbeteren. Daarnaast ligt op dit moment het wetsvoorstel Versterking 
Participatie op decentraal niveau voor advies bij de Raad van State. Nieuwe inzichten ten aanzien van 
het inspreekrecht en het Right to Challenge kunnen bijdragen aan een nieuwe invalshoek om het 
wetsvoorstel te optimaliseren 
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2.2 Hoofd- en deelvragen/ afbakening 
Hoofdvraag: 

Op welke wijze geeft het representatieve systeem ruimte aan inwoners om via het inspreekrecht 
invloed te hebben op de agenda en de besluitvorming van de gemeenteraad? 

Deelvragen: 

1. Wat zegt de theorie over het organiseren van een inspraakverordening en hoe gaan de vier 
onderzochte gemeenteraden hier mee om? 

2. Hoe zijn de inspraakverordeningen van de vier onderzochte gemeenteraden per gemeente 
en ten opzichte van elkaar geregeld? 

3. Hoe ervaren raadsleden en griffie de huidige inspraakverordening bij hun gemeenteraad? 

4. Wat voor bijdrage kan het ‘Right to Challenge’ ben voor het versterken van de 
burgerparticipatie vanuit het perspectief van de raadsleden? 

5. Hoe kan binnen de kaders van het representatieve systeem de positie van inwoners versterkt 
worden om tot een hoger niveau van burgerparticipatie te komen? 
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3 Theoretisch kader 
3.1 Relevante begrippen 
Inspreekrecht/participatieverordening 

Met inspreekrecht wordt bedoeld dat gemeenten burgers in staat stelt om mee te spreken over 
onderwerpen die tijdens openbare vergaderingen op de agenda staan. De Rijksoverheid geeft in 
artikel 150 van de Gemeentewet de mogelijkheid aan gemeentes om  
middels de raad een verordening vast te stellen waarin regels worden uitgevaardigd met betrekking 
tot de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid 
worden betrokken. Het doel is om deze mogelijkheid voor burgers te verbreden. Op dit moment 
worden met inspraakverordeningen (die per gemeente zijn vastgelegd) vooral burgers betrokken bij 
de voorbereiding van beleid. Daarnaast worden burgers soms al betrokken bij de uitvoering van 
beleid, maar de Rijksoverheid is wel bezig om dit als specifieke vorm van participatie wettelijk te 
verankeren in het ‘uitdaagrecht’ (Rijksoverheid, 2020). 

Burgerparticipatie 

In de breedste zin van het woord wordt burgerparticipatie vooral bekeken vanuit het perspectief van 
de burger. Als definitie kan worden aangehouden dat bij deze vorm van participeren (groepen) 
burgers door de (lokale) overheid geactiveerd en/of betrokken worden om mee te denken of te doen 
met actuele beleidsvraagstukken. Hierbij hoort ook het nemen van initiatieven, het inspelen op 
ideeën en de inzet van de ‘denkkracht’ van de burger. Aan het einde van de behandeling zullen 
zoveel mogelijk de wensen en kennis van burgers worden meegenomen in de beleidsuitvoering. Er 
wordt tegenwoordig veel aandacht besteed aan deze vorm van participatie. Voor dit onderzoek 
wordt gemeten in welke mate de burgerparticipatie aanwezig is en hoe deze verder te bevorderen is. 
Burgerparticipatie heeft in de afgelopen jaren een sterkere rol gekregen. Om het jaar wordt door 
ProDemos de ‘Monitor Burgerparticipatie’ uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de inspanningen 
van gemeenten voor het betrekken van burgers bij beleid en besluitvorming (ProDemos, 2018). 

In de praktijk blijkt nog regelmatig dat vrijwilligers van burgerparticipatie vaak geconfronteerd 
worden met knellende regels. Hier is in 2014 ook al een kamerbrief voor verzonden (Rijksoverheid, 
2014). 

Regels representatieve democratie / Democratische legitimatie 

Het verruimen van de burgerparticipatie kan als gevolg hebben dat de wensen van burgers beter 
aansluiten op de politieke praktijk. Er bestaat een kans dat het veranderen van de verhoudingen 
tussen de politiek en de burger in conflict raken met de regels van de representatieve democratie en 
de democratische legitimatie. Het Nederlandse politieke systeem is gebaseerd op het kiezen van een 
volksvertegenwoordiging die namens de burger handelt. Op het moment dat burgers zelf besluiten 
nemen zou er sprake zijn van een directe democratie. Bij initiatieven die leiden tot meer bestuurlijke 
verantwoordelijkheden moet dus in ogenschouw worden gehouden dat het fundament van de 
democratische legitimiteit overeind blijft staan. 

Beleidscyclus en uitvoering beleid 

Een belangrijke schakel voor de uitwerking van beleid is op welk punt in het proces de 
burgerparticipatie wordt ingezet. De uitwerking van beleid is namelijk een cyclisch proces 
(agendavorming  voorbereiding  bepaling  uitvoering  evaluatie en terugkoppeling) en biedt 
een structuur bij het vormgeven van nieuw of het aanpassen van vigerend beleid. Uiteindelijk zal elk 
beleidsstuk altijd weer uitkomen bij de agendavorming. In de huidige praktijk van burgerparticipatie 
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worden burgers vooral betrokken bij de voorbereiding van beleid. In deze fase van de beleidscyclus 
worden nieuwe mogelijkheden tot coöperatie gezocht met andere partijen en wordt benodigde 
informatie verzameld die kan helpen om het nieuwe beleid gestalte te geven. De burger wordt hier 
veelal ook gezien als een informatiebron, de burger is namelijk vaak nauw betrokken bij dergelijke 
vraagstukken. Recentelijk is er een voorkeur ontstaan om burgers meer bij de daadwerkelijke 
uitvoering van het beleid te betrekken. Op deze manier wordt er niet alleen nuttige informatie vanuit 
burgers gewonnen, maar leveren zij direct een bijdrage in de gekozen interventies. De verwachting is 
dat burgers hiermee een sterkere betrokkenheid ervaren bij het deelnemen aan burgerparticipatie. 

3.2 Relevante theorieën  
Het onderzochte vraagstuk burgerparticipatie is geen nieuw fenomeen en is vaker het onderwerp 
van verschillende studies geweest. Ten eerste is het belangrijk om voor dit onderzoek te weten hoe 
burgers over burgerparticipatie denken en in welke mate zij daar gebruik van (willen) maken. 
Daarnaast is het belangrijk om te onderzoeken welke succesfactoren en valkuilen naar voren komen 
bij het verruimen van burgerparticipatie.  

Right to Challenge 

Vanuit Engeland is een initiatief ontstaan om meer burgers te betrekken bij het uitvoeren van 
publieke taken. Met dit project kunnen burgers en bedrijven concurreren om een opdracht te krijgen 
voor het uitvoeren van een publieke taak.  

Uit dit project zijn interessante bevindingen naar voren gekomen. Het blijkt niet een totaal succes 
want burgerinitiatieven moesten werken met gecompliceerde trajecten, hebben vaak weinig 
informatie en de beschikking tot onvoldoende ondersteuning. Toch blijkt dat er dat naar aanleiding 
van dit project meer gesprekken plaatsvinden met inwoners over beleid(suitvoering).  

Uit het onderzoek van het Nederlandse Right to Challenge zijn oplossingen bedacht voor het 
verbeteren van de risico’s en praktische vraagstukken en zijn bruikbaar voor een verbetering van de 
burgerparticipatie. Deze resultaten kunnen geïntegreerd worden in dit onderzoek om te komen tot 
een helder denkbeeld over de succesfactoren van burgerparticipatie. Daarmee kan vervolgens een 
sterker afgewogen aanbeveling worden gegeven (Right to Challenge, z.d.). 
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3.3 Conceptueel model 

 

 

  

Fig. 1 
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4 onderzoeksmethode 
In het onderzoek gaat de mate van burgerparticipatie a.d.h.v. het inspreekrecht worden onderzocht. 
In de onderstaande tabel (tabel 1) zijn de meetbare begrippen en de facetten van het onderzoek 
weergegeven. Verderop in hoofdstuk 4 wordt het onderzoek verder toegelicht.  

4.1 Operationalisering 
Facet Meetbaar begrip Eenheden Selectiewijze Meetfout door de 

selectiewijze 
Mate van 
inspreekrecht 

Percentage van 
burgers dat gebruik 
maakt van het 
inspreekrecht 

Steekproef uit 
kleine, middel of 
grote gemeenten 

Agenderingen van 
de gemeenteraad 

-Door de grote 
(inwoneraantal) 
van gemeenten kan 
er een te 
verschillend beeld 
ontstaan 
 
-Burgers die wel 
invloed hebben 
gehad maar niet op 
de agendering 
staan 

Beleidscyclus Op welk punt in de 
cyclus worden burgers 
ingezet/beïnvloeden 
zij het beleid 

Selectie van 
burgers die 
betrokken zijn bij 
burger participatie 

Analyseren 
bescheiden van 
gemeenten 

Burgers die wel 
invloed hadden 
maar niet formeel 
betrokken werden 

Burgerparticipa
tie 

Het percentage van 
de plannen, bedacht 
door burgers, wordt 
overeenkomstig aan 
de wens uitgevoerd 

Dataset van 
uitgevoerde 
plannen bedacht 
door burgers 

Analyseren 
bescheiden van 
gemeenten over 
de participatie-
mogelijkheden 

Uitgevoerde 
plannen zijn 
misschien wel naar 
wens maar dit door 
concessie 

Visie 
raadsleden 
t.o.v. 
participatie 

Gemiddelde 
tevredenheid van 
raadsleden 

Field research: 
Survey/onderzoek/ 
interview 
 

Welk cijfer geven 
raadsleden voor 
de mogelijkheden 
tot participatie 

-Onbetrouwbare 
meting 
 
-Reactie op grond 
van een recente 
slechte of goede 
ervaring 
 
-Reactie op basis 
van politieke 
voorkeur 

Tabel 1 

4.2 Type onderzoek 
In het rapport wordt er een drietal methoden gebruikt die elkaar ondersteunen. Allereerst worden 
de huidige inspraakverordeningen van de vier geselecteerde gemeenten inhoudelijk geanalyseerd. 
Hoe zijn deze vormgegeven en op wat voor manier hebben deze verordeningen raakvlakken dan wel 
verschillen ten opzichte van elkaar? Dit wordt vanuit een juridisch-bestuurlijk oogpunt gedaan. Nadat 
de inspraakverordeningen in kaart zijn gebracht gaat er onderzocht worden hoe de toepassing per 
gemeente op dit moment verloopt. Voor dit onderzoek gaan de vier griffiers van de geselecteerde 
gemeenten geïnterviewd worden. De griffiers hebben als ondersteunend orgaan van de 
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gemeenteraad een helikopterview ten aanzien van de huidige inspraakmogelijkheden. Wordt er op 
dit moment door burgers, bedrijven en andere belanghebbenden actief gebruik van gemaakt? Kan 
dit alleen maar in de raadszaal – op dit moment wegens corona via een beeldverbinding – of zijn er 
bijvoorbeeld ook mogelijkheden om een filmpje op te nemen en deze naar de gemeenteraad te 
sturen? Ook het is belangrijk om te onderzoeken of het vooral dezelfde betrokken burgers zijn die 
gebruik maken van deze mogelijkheden of dat dit per onderwerp verschilt.  
En ten derde worden raadsleden (schriftelijk) geïnterviewd over eventuele 
uitbreidingsmogelijkheden van de huidige inspraakverordeningen. Zien de raadsleden meerwaarde in 
bijvoorbeeld het Right to Challenge? Met de potentiële verbreding van de inspraakverordening naar 
een participatieverordening in het achterhoofd is het interessant om te onderzoeken of de 
raadsleden hier de meerwaarde van inzien. 

De drie bovenstaande onderzoeken gaan bij vier verschillende gemeenten worden onderzocht. De 
vier gemeenten zijn onderverdeeld in vier categorieën aan de hand van hun inwoneraantal en 
geografische ligging. 

Gemeente 25.0001 – tot 50.000 inwoners 

Raalte (Overijssel) 37000 inwoners 

Oldambt (Groningen) 38.000 inwoners 

50.001 – 100.000 inwoners 

Súdwest-Fryslân (Friesland) 89.000 inwoners 

100.000 + inwoners 

Haarlem (Noord-Holland) 162.000 inwoners 

Samenvattend: 

Onderzoek 1: De huidige inspraakverordeningen van de vier geselecteerde gemeenten gaan in kaart 
worden gebracht. In hoeverre komen deze inspraakverordeningen overeen met elkaar of verschillen 
zij juist van elkaar? Dit onderzoek wordt vanuit een juridisch-bestuurlijk oogpunt gedaan. 

Onderzoek 2: Nadat de huidige inspraakverordeningen in kaart zijn gebracht wordt onderzocht hoe 
de toepassing van deze verordeningen per gemeente is geregeld. Op wat voor manier kunnen 
burgers, bedrijven en andere belanghebbenden gebruik maken van de huidige 
inspraakmogelijkheden. Daarnaast wordt onderzocht of er door een brede groep belanghebbenden 
gebruik van wordt gemaakt. Voor dit onderzoek gaan de griffiers van de vier gemeenten 
geïnterviewd worden. 

Onderzoek 3: En ten derde worden raadsleden (schriftelijk) geïnterviewd over eventuele 
uitbreidingsmogelijkheden van de huidige inspraakverordeningen. Zien de raadsleden meerwaarde in 
bijvoorbeeld het Right to Challenge? 
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4.3 Selectie onderzoekseenheden 
Zoals eerder beschreven wordt het onderzoek vanuit drie verschillende invalshoeken benaderd om 
tot nieuwe inzichten te komen. Om een betrouwbaar onderzoek uit te voeren gaan we gebruik 
maken van een aselecte steekproef bij het afnemen van de geplande interviews.  

Door een semigestructureerd interview te houden is er een balans tussen structuur en diepgang. In 
de bijlage het is het interviewprotocol bijgevoegd. Elk interview bestaat uit een aantal vaste vragen. 
Door gemeentes van verschillende groottes te onderzoeken wordt er een vollediger beeld van de 
huidige situatie gecreëerd en kan er eenvoudiger een verband gelegd worden tussen gemeenten 
onderling. De selectiecriteria is dus het aantal inwoners bij een willekeurige gemeente. Er worden 
aselect raadsleden benaderd bij de genoemde gemeentes hierboven.  

4.4 Constructie onderzoeksinstrumenten 
Met kwalitatief onderzoek bestaan de onderzoeksinstrumenten of meetinstrumenten uit de 
vragenlijsten of observatieschema’s waarmee de afhankelijke variabelen gemeten worden. Er wordt 
in ieder geval duiding gegeven aan deelnemers, materialen en procedures. De onderzoeks- of 
meetinstrumenten horen bij de beschrijving van de materialen. 

Mate van inspreekrecht, beleidscyclus en burgerparticipatie 
In de eerste vragen wordt er gebruik gemaakt van deskresearch. Het is belangrijk bij deskresearch 
om goed te kijken naar de betrouwbaarheid en kwaliteit van de onderzochte stukken. Er wordt 
gekeken naar regelingen, plannen, jaarverslagen en notulen. Deze stukken zijn gemaakt door de 
gemeenten en de analyses zijn gemaakt door bijvoorbeeld raadsleden of inwoners. Dit wordt gedaan 
onder de vier verschillende gemeenten zoals eerder beschreven. Tot slot is het belangrijk dat de 
stukken een compleet beeld geven en dat er van elke gemeente dezelfde type stukken worden 
verzameld. Hierdoor wordt er een systematische en objectieve analyse gewaarborgd.  

Visie raadsleden ten opzichte van participatie 
Naast de documentenanalyse zal er voor de persoonlijke invalshoek een interview worden gehouden 
met diverse betrokken vanuit het gemeentebestuur. Hierbij wordt de positie, opinie en voorkennis 
onderzocht. De vragen staan van tevoren vast, maar tijdens het interview is er wel ruimte voor een 
diepere analyse. Wanneer de interviews zijn opgesteld en klaar zijn om afgenomen te worden zal dit 
via de opdrachtgever van de organisatie Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gebeuren. De 
interviews zullen vervolgens digitaal of lijfelijk worden afgenomen. Het interview zal bestaan uit 
verscheidene vragen die correlerend aan de beoogde vragen zijn. 

4.5 Data-analyse 
Wanneer alle drie de onderzoeken voltooid zijn is er veel informatie die geanalyseerd en 
gestructureerd moeten worden. Gemeenten worden onderverdeeld aan de hand van hun 
inwonersaantal. De uitkomsten worden naast elkaar gelegd en vergeleken. Zijn burgers bijvoorbeeld 
meer betrokken in een kleinschalige gemeente? In hoeverre staan raadsleden positief tegenover een 
uitbreiding van het inspreekrecht en verschilt dit ook per gemeente? Daarnaast dient kwalitatief 
onderzoek op een andere manier geanalyseerd te worden dan kwantitatief onderzoek. Een uitspraak 
van een raadslid kan meer diepte aan het onderzoek verlenen, ruwe data zorgt – indien goed 
gestructureerd – juist voor een goed beeld van de opvattingen van een diverse groep burgers. Beiden 
zijn van groot belang voor het rapport en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien. Onder aan de 
streep zijn de uitkomsten van de verschillende onderzoeken van onmisbaar belang. De 
multidimensionale invalshoeken zullen het onderzoek inhoudelijk van kracht voorzien. 
Gestructureerd in onder meer tabellen en grafieken zullen de resultaten worden vermeld in het 
rapport. 
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4.6 Validiteit en betrouwbaarheid 
Tijdens het onderzoek zullen er meerdere methoden worden gebruikt om informatie en inzichten te 
verzamelen over de huidige situatie. De beoogde onderzoeksinstrumenten zijn interviews en 
deskresearch. Met het gebruik van onder andere methodische triangulatie zal er gestreefd worden 
naar een hoge mate van betrouwbaarheid en validiteit. 
 
Door middel van interviews wordt er getracht om informatie van de ‘werkvloer’ te verzamelen. Door 
in gesprek te gaan met personen, die de situatie met eigen ogen meemaken, kan er gekeken worden 
naar de verschillende perspectieven. Om de betrouwbaarheid en validiteit van het kwalitatieve 
onderzoek te verhogen en te waarborgen wordt er gebruikt gemaakt van een aantal maatregelen. Zo 
zal er ingezet worden op methode-triangulatie, waar het kwalitatieve onderzoek een deel van 
uitmaakt. Daarnaast zullen de onderzoekers te allen tijde eigen achtergronden en visies buiten het 
onderzoek laten om de objectiviteit te kunnen waarborgen. 

De situatie rondom het inspreekrecht van burgers is niet geheel nieuw. Er zijn al verschillende 
rapporten geschreven ten aanzien van dit onderwerp. Daarom is er gekozen om ook gebruik te 
maken van literatuuronderzoek. Dit helpt niet alleen bij de oriëntatie op de probleemsituatie, maar 
ook als theoretische onderbouwing van de onderzoeksopzet.  
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5 Resultaten 
5.1 Wat zegt de theorie over het organiseren van een inspraakverordening en hoe 
gaan de vier desbetreffende gemeenteraden hier mee om? 
 
Raalte 

Als leidraad voor de inspraakverordening van de gemeente Raalte is de modelinspraakverordening 
van de VNG gebruikt. Op een aantal terreinen is deze inspraakverordening aangepast. Bijvoorbeeld 
aan het klachtrecht dat inmiddels in hoofdstuk 9 van de Awb is opgenomen, de dualisering van het 
gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentebestuur) en de inspraakverplichtingen in verschillende 
bijzondere wetten (zoals artikel 118 van de Algemene bijstandswet en artikel 7a van de Wet 
stedelijke vernieuwing). De huidige inspraakverordening is in 2004 vastgesteld.  
In de algemene toelichting van de bovenstaande wet- en regelgeving wordt er over het format van 
de VNG het volgende gezegd: ‘’een bondige en goed leesbare verordening van slechts acht artikelen. 
Bovendien maakt een globale raamregeling het mogelijk dat recht wordt gedaan aan de behoefte 
van insprekers en gemeentebestuur mede in relatie tot aard, schaal en reikwijdte van het 
beleidsvoornemen waarop inspraak plaatsvindt.’’ De ‘globale raamregeling’ zorgt er dus voor dat het 
inspreekrecht juridisch is verankerd, maar dat er tegelijkertijd ruimte blijft voor maatwerk.  
 
Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen het inspreekrecht bij raads- en 
commissievergaderingen en andere vormen die buiten de inspraakregeling vallen. Voorbeelden 
hiervan zijn; het schrijven van brieven, het bezoeken van spreekuren, het houden van 
informatiebijeenkomsten, referenda en interactieve beleidsvorming. In de gemeente Raalte wordt er 
veel ingezet op interactieve beleidsvorming. Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
andere overheden worden al in een heel vroeg stadium betrokken bij het beleid om zo aan de 
voorkant veel zaken af te vangen. Door deze manier van werken worden alle kennis en kunde van de 
verschillende belanghebbenden zo goed mogelijk benut. De belanghebbenden worden bij de 
voorbereiding, bepaling, uitvoering en/of evaluatie van het beleid betrokken. Interactieve 
beleidsvorming zorgt voor verschillende invalshoeken ten aanzien van een beleidscasus.  
Voorbeelden van interactieve beleidsvorming in de gemeente Raalte zijn onder meer de rond-de-
tafelgesprekken die wekelijks worden georganiseerd en het initiatief Met de raad op Pad. In beide 
gevallen wordt er vanuit de gemeente(raad) actief op zoek gegaan naar informatie onder haar 
inwoners. Hoe staan inwoners van de gemeente Raalte tegenover de verscheidene actuele thema’s 
die er op dit moment spelen op gemeentelijk niveau? Thema’s die veel aandacht trekken zijn 
bijvoorbeeld het plaatsen van een zonnepark en windmolens. De emoties lopen hierbij soms hoog 
op. De belanghebbenden kunnen echter met de rond-de-tafelgesprekken aan de voorkant 
gekanaliseerd hun kritiek uitten.  
 
Onderstaand is een fragment uit het interview met de raadsgriffier van de gemeente Raalte. In het 
dikgedrukt staat de gestelde vraag en daaronder is het antwoord van de raadsgriffier bijgevoegd. Het 
geeft een goed beeld van de huidige situatie in de gemeente ten aanzien van het inspreekrecht. Het 
zijn fragmenten uit het interview. Voor het gehele interview, zie de bijlage. 
 
Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden om dan concreet gebruik te maken van het inspreekrecht? Is 
dat ouderwets naar de raad toe, of nu dan via een beeldverbinding, of zijn er ook andere 
mogelijkheden, bijvoorbeeld het insturen van een filmpje? 

We kennen geen inspreekrecht meer bij de raadsvergaderingen. Daarvan hebben we gezegd, goh 
daar zijn de kaarten geschud, dus dat heeft niet zo gek veel zin. Dan geef je ook een verkeerd signaal 
af aan de samenleving, je doet net alsof dat soort momenten er nog toe doen, terwijl dat niet het 
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geval is. Begin deze raadsperiode hebben we gezegd van laten we nou eens ophouden met de 
traditionele manier, want dat is echt van jij vertelt een verhaal, de raad stelt nog een paar vragen en 
dat is het dan. Eigenlijk eenrichtingverkeer. We hebben nu de rond-de-tafelgesprekken. Met de 
nadruk op gesprek. Het is niet zo dat je een verhaal vertelt en dat dat het dan is, maar dat leidt dan 
tot een gesprek, als het goed is. 

Het traditionele inspreken bij de raadsvergaderingen werd dus vaak alom beschouwd als voor bühne. 
De kaarten waren vaak al geschud. Dit is een belangrijk punt die de raadsgriffier hier aansnijdt. 
Wanneer je burgers bij het beleid betrekt, probeer dat dan zoveel mogelijk aan de voorkant te doen. 
Tegelijkertijd waarschuwt de griffier ook voor het onderstaande.  

Is het dan soms ook omgedraaid dat de inhoudelijke discussie een beetje naar voren wordt 
getrokken en dat de raadsleden die dan niet bij zo’n rond-de-tafelsessie aanwezig zijn een beetje 
het gevoel hebben bij de raadsvergadering dat zij er misschien een beetje als stemvee bij zitten of 
is dat wat te kort door de bocht?  

Kijk waar ik het met de raadsleden wel eens over heb, ik gaf net voorbeelden van cultuurbeleid en 
een paar bestemmingsplannen of woningbouwlocaties, alles is met de samenleving al besproken en 
dan komt de raad aan het einde nog een keer en die mag dan zeggen dat het goed is, want anders 
dan roept een wethouder: ‘’u weet niet wat er in de samenleving speelt en u bent toch 
volksvertegenwoordiger, u moet toch weten dat dit akkoord is’’. En ja waar zit dan nog de rol van de 
raad? Als de rol van de raad alleen nog maar die van de man met de hamer is die zegt van we tikken 
hem af, het is goed, dan is de politieke rol van de raad gewoon weg. En dat houd ik de raadsleden 
wel voor. Jullie zijn een politiekorgaan, jullie moeten politieke besluiten nemen en politiek ook 
sturen. En politiek sturen is wat anders dan achteraf zeggen van dat alles goed is. Wees je dus wel 
bewust van je eigen rol en ga daar eens over nadenken. 

De gemeenteraad dient dus te balanceren tussen enerzijds het zoveel mogelijk blijven betrekken van 
alle belanghebbenden, anderzijds is de gemeenteraad een politiekorgaan en moet deze rol niet 
ondergesneeuwd raken door het ‘delegeren’ van de politieke besluiten naar niet-politieke organen. 
De manier van werken in de gemeente Raalte blijft echter niet onopgemerkt. In 2019 is de gemeente 
Raalte verkozen tot de best bestuurde decentrale overheid van Nederland door het vakblad 
Binnenlands Bestuur. Ook burgemeester Dadema (GroenLinks) viel in de prijzen. De burgemeester 
werd verkozen tot ’s lands op een na beste bestuurder. Een belangrijk aspect dat heeft bijgedragen 
aan deze onderscheiding is de mate van burgerinspraak en participatie in de gemeente, aldus de 
vakjury.  

Oldambt 

Voor de analyse van de inspraakverordening moet als eerste worden gekeken naar de juridische 
vaststelling hiervan op overheid.nl (Gemeente Oldambt, 2012). De gemeente Oldambt heeft als basis 
gebruik gemaakt van het VNG-model, net als veel andere gemeenten. De regeling is in werking 
getreden op 15-02-2012 en de wettelijke grondslagen of bevoegdheid waarop de regeling is 
gebaseerd is te vinden in artikel 147, 149 en 150 van de Gemeentewet. De volgorde en inhoud van 
de verordening wijkt iets af van het model maar bevat verder alle standaardbepalingen die van 
belang zijn voor een juiste organisatie van de inspraak. 

Een belangrijke wijziging in de inspraakverordening van de gemeente Oldambt heeft plaatsgevonden 
op 20 juni 2016. Hiermee zijn de artikelen 2 en 3 van de inspraakverordening komen te vervallen. 
Deze vernieuwing is in gang gezet door de besluitenlijst van de raad van 20 juni 2016 (Norder & Smit, 
2016). Op de besluitenlijst is opgenomen om in te stemmen met de visie op de rol van de gemeente 
bij burgerparticipatie die wordt samengevat met de woorden: “Gemeente Oldambt Verbindt en 
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Ondersteunt” (Gemeente Oldambt, z.d.-a). De bedoeling van dit besluit is om meer initiatieven 
mogelijk te maken zónder hierbij de verantwoordelijkheid voor het initiatief over te nemen. 

Over deze visie zegt de gemeente Oldambt het volgende: 
Van buiten naar binnen: we gaan eerst naar buiten en halen daar alle relevante informatie op. Deze 
informatie vertalen we naar ons handelen en/of beleid. We gaan van burgerparticipatie (de burger 
denkt met ons mee) naar overheidsparticipatie (wij denken met de burger mee). 
Zelfredzaamheid: we stimuleren zelfredzaamheid door niet meer te ‘zorgen voor’, maar te ‘zorgen 
dat’. We maken initiatieven mogelijk, maar nemen de verantwoordelijkheid niet over. Zelfredzame 
inwoners vraagt zelfredzaamheid van medewerkers. Leidinggevenden stimuleren zelfredzaamheid en 
eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. 
Verbinding: we leggen verbinding tussen betrokken partijen en initiatiefnemers en faciliteren waar 
nodig. We werken integraal en leggen verbinding met elkaar, waarbij de structuur van de organisatie 
geen belemmering is. 

BOB Model 

Met ingang van 1 januari 2021 vergadert de gemeenteraad van Oldambt in drie fasen, namelijk de 
beeldvorming, oordeelsvorming en ten slotte besluitvorming (afgekort BOB) (Gemeente Oldambt, 
z.d.-c). Voorheen maakte de gemeente Oldambt gebruik van het zogenaamde ‘commissie-
raadsmodel’. 
Door het invoeren van het BOB model vervalt het traditionele spreekrecht en is er gelegenheid om 
tijdens de raadsbijeenkomsten mee te praten met de raad. Ook bij agendapunten waar technische 
vragen worden gesteld en beantwoord kunnen inwoners nu ook meepraten. Het recht van inwoners 
om mee te doen is daarmee uitgebreider geworden. 

Súdwest-Fryslân  

In artikel 150 van de gemeentewet staat dat de gemeenteraad een verordening vaststelt waarin 
regels worden geformuleerd met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden 
bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken. In de verordening van de gemeente 
Súdwest-Fryslân staat onder andere dat er inspraak wordt verleend aan ingezetenen en 
belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Bovendien besluit elk 
bestuursorgaan zelf ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de 
voorbereiding van gemeentelijk beleid (Schraagen, z.d.). De huidige inspraakverordeningen van de 
meeste gemeentes regelen uitsluitend de betrokkenheid van inwoners en andere belanghebbenden 
bij de voorbereiding van beleid (Rijksoverheid, z.d.). 

Bij de inspraakprocedure is afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing, dat wil zeggen 
dat er op grond van artikel 3:16 AWB een termijn van 6 weken geldt voor het naar voren brengen van 
zienswijzen, tenzij bij wettelijk voorschrift een langere termijn is bepaald. In afdeling 3.4 staat: Het 
bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, voor zover niet uit een 
wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit. En 
ten tweede, de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet 
onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen (Maxius, z.d.-c). 

Op grond van artikel 150 Gemeentewet mag in de inspraakverordening afgeweken worden van 
afdeling 3.4. AWB. De Gemeentewet geeft daarmee als bijzondere wet ten opzichte van (afd. 3.4 van) 
de AWB de legitimatie om in de inspraakverordening een kortere termijn op te nemen voor het naar 
voren brengen van zienswijzen. Dat geeft de gemeente de ruimte om per onderwerp burgers bij de 
voorbereiding te betrekken.  
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Naast de Gemeentewet, Algemene wet Bestuursrecht en de Inspraakverordening is er nog een 
middel die de inspraak van burgers organiseert en dat is het regelement van orde die het spreekrecht 
voor burgers faciliteert. Burgers hebben spreekrecht in de vergaderingen van een raadscommissie. Zij 
kunnen het woord voeren over zowel geagendeerde als niet-geagendeerde onderwerpen.   

Het interessante is dat de burgers van de gemeente Súdwest-Fryslân geen inspraak hebben bij 
raadsvergaderingen zelf. Uit het interview met de griffier en een raadslid bleek snel helder te worden 
waarom dat zo geregeld was. Bij raadvergaderingen zijn de voorstellen aan het einde van de cyclus 
en hoeft er alleen voor of tegen worden gestemd. Het is volgens de griffier en de raadslid onzinnig 
om burgers hier nog te laten inspreken als de inhoud van het voorstel niet gewijzigd kan worden. Zij 
zien liever dat burgers eerder in de beleidscyclus betrokken worden bij het voorbereiden van het 
beleid. Naast het inspreken bij commissies kunnen burgers brieven en E-mails sturen naar partijen, 
Burgerinitiatieven starten, zienswijzen inleveren bij bestemmingsplannen en onderwerpen op de 
agenda zetten. 

Concluderend zijn er verschillende manieren waarop burgers invloed kunnen uitoefenen op de 
agendavorming in Súdwest-Fryslân. De inspraakverordeningen zijn kaderstellend en zorgen voor 
inspreekrecht bij belanghebbende die kunnen meepraten bij de beleidsvoorbereiding. In de praktijk 
werken gemeenten al met allerlei participatievormen, ook bij de uitvoering van beleid, waaronder 
het uitdaagrecht. Het doel van het ‘’Wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau’’ is 
om een verbreding te realiseren van de inspreekverordening naar een participatieverordening waar 
kaders worden gesteld voor participatie, zodat voor zowel de inwoners als voor gemeenten duidelijk 
is op welke manier zij in welke fase van het beleidsproces betrokken worden. Bij het opstellen van de 
participatieverordening heeft de gemeenteraad de ruimte om rekening te houden met de lokale 
behoefte en omstandigheden. Ook wordt in de wet verankerd dat in de participatieverordening 
regels kunnen worden gesteld over het uitdaagrecht (voorheen: Right to Challenge) als specifieke 
vorm van participatie. 

Haarlem 

De gemeente Haarlem heeft op grond van Art. 150 Gemeentewet haar inspraakverordening 
opgesteld. Deze inspraakverordening is op 16-09-2011 in werking getreden en bevat uitwerkingen 
over de invulling van het inspreekrecht en het klachtenrecht. De vorige inspraakverordening leidde 
vaak tot discussie en zorgde voor onduidelijkheden. Hierin stond namelijk vermeld dat inspraak werd 
verleend op beleidsvoornemens. Echter ontstond er in de praktijk vaak de vraag wanneer een 
onderwerp precies een beleidsvoornemen was (Gemeente Haarlem, 2011).  
Artikel 150 van de Gemeentewet verplicht Nederlandse gemeenteraden een inspraakverordening 
vast te stellen (Maxius, z.d.-b). Als aanvulling hierop wordt in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
regels gesteld voor de openbare voorbereidingsprocedure van ontwerp-besluiten. Volgens de 
gemeente Haarlem geeft deze procedure voldoende waarborgen voor een goede inspraakprocedure. 
In de basis houdt deze procedure in dat een ontwerp-besluit, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ter inzage wordt gelegd. De mogelijkheid om de stukken in te zien wordt vooraf 
aangekondigd door een mededeling in de plaatselijke dag- en huis-aan-huisbladen. Vervolgens 
krijgen de belanghebbenden de gelegenheid om hun mening schriftelijk of mondeling kenbaar te 
maken. 
De Gemeentewet geeft echter de mogelijkheid om de inspraakprocedure op een andere manier 
vorm te geven. Die mogelijkheid heeft de gemeente Haarlem ook vastgelegd in haar 
inspraakverordening. De gemeente stelt dat de best passende inspraakprocedure afhangt van het te 
behandelen onderwerp van het voorgenomen besluit, wie of welke partijen betrokken zijn en de 
intensiteit van eventuele voorafgaande participatie. De gemeente tracht de procedure zo min 
mogelijk aan banden te leggen met wet- en regelgeving, omdat dit niet de belangen van de 
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insprekers zou dienen. De resultaten van de inspraak worden gerangschikt, samengevat en voorzien 
van bestuurlijk commentaar. Om er zeker van te zijn dat alle reacties goed zijn overgekomen, zal een 
terugmelding van de verwerking van de inspraakreacties plaatsvinden aan de sprekers. Dit is om de 
juistheid van de verwerking te controleren. 
Met de nieuwe Inspraakverordening Haarlem focust de gemeente meer op de mate waarin burgers 
zich betrokken voelen bij een besluit, dan om wat voor besluit het gaat. Op deze manier wordt 
gekeken of inspraak meerwaarde heeft. In het Participatie en Inspraakplan (PIP) wordt een 
beoordeling gemaakt of het voorgenomen besluit veel mensen raakt. Het PIP wordt gemaakt door de 
ambtelijke opdrachtnemer, in samenspraak met de opdrachtgever, de stadsdeelregisseur en een 
communicatieadviseur. Het opgestelde plan wordt in elk geval in de staf van de portefeuillehouder 
behandeld. De omvang van het project bepaalt waar het PIP nog meer voor gebruikt wordt. Als het 
om grote projecten gaat, wordt het als onderdeel van het plan van aanpak door het college 
vastgesteld. Wanneer het om kleinere en niet omstreden projecten gaat, voldoet de behandeling van 
het PIP door de staf van de portefeuillehouder. Het klachtensysteem van de gemeente Haarlem sluit 
aan bij de terminologie van hoofdstuk 9 Awb (Overheid.nl, 2021). Dit is ook de reden dat met in 
werking treden van deze inspraakverordening de term “klacht” wordt gebruikt, in plaats van 
“bezwaarschrift”. Klachten gaan over het algemeen namelijk over gedragingen, terwijl een 
bezwaarschrift gereserveerd is om bezwaar te maken tegen besluiten (Gemeente Haarlem, 2011). 
Besluiten die zijn gemaakt op basis van afdeling 3.4 Awb (Maxius.nl, z.d.) komen niet in aanmerking 
voor een bezwaarschrift. In dit geval kan uitsluitend beroep op een administratieve rechter worden 
ingesteld (Maxius.nl, z.d.-a). Mocht er een klacht ingediend worden tegen gedragen van een 
ambtenaar of bestuursorgaan op het gebied van uitvoering van de Inspraakverordening, dan zal de 
klacht worden voorgelegd aan de Klachtencommissie Inspraak. Deze commissie is ingesteld door de 
raad op grond van artikel 84 Gemeentewet. De voorzitter van deze commissie en twee van de 
overige vier leden mogen geen raadslid van de gemeente Haarlem zijn. De reden dat er gekozen is 
voor een commissie die voor de meerderheid uit burgerleden bestaat, is om ervoor te zorgen dat het 
vertrouwen van de burger toeneemt (Gemeente Haarlem, 2011). 

5.2 Hoe zijn de inspraakverordeningen van de vier onderzochte gemeenteraden ten 
opzichte van elkaar geregeld? 

Bij de vorige deelvraag zijn de vier onderzochte gemeentes geanalyseerd ten aanzien van de 
inspraakverordeningen. Bij deze deelvraag worden de analyses gecombineerd en worden 
interessante overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht. 

Communicatie 
Het eerste wat opviel tijdens het analyseren van de inspraakmogelijkheden was de communicatie 
daarvan. Gemeenten communiceren niet allemaal even helder over de mogelijkheden tot inspraak. 
Bij de gemeentes Raalte, Haarlem en Súdwest Fryslân wordt redelijk snel helder wat de 
mogelijkheden zijn tot inspraak en hebben een overzichtelijke website waar burgers er vrij snel 
achter komen hoe zij zich kunnen aanmelden om in te spreken. Echter bij de gemeente Oldambt is 
het iets minder overzichtelijk en vergt het enige klikken om bij de juiste pagina uit te komen. 

Uitvoering 
Het tweede wat opviel was hoe het organiseren van het inspreekrecht is geregeld. Bij de gemeente 
Raalte zijn er elke week meerdere rond-de-tafelsessies. Rond-de-tafelgesprekken worden wekelijks 
georganiseerd en bijbehorend het initiatief Met de raad op Pad. In beide gevallen wordt er vanuit de 
gemeente(raad) actief op zoek gegaan naar informatie onder haar inwoners. Hoe staan inwoners van 
de gemeente Raalte tegenover de verscheidene actuele thema’s die er op dit moment spelen op 
gemeentelijk niveau? Er kan zowel op zaken die op de agenda staan als zaken die niet op de agenda 
staan worden ingesproken. 
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Bij de gemeente Súdwest Fryslân worden geen vaste inspraakmomenten gepland, maar is dat op 
basis van aanmeldingen. Burgers kunnen zich via de gemeentewebsite aanmelden om in te spreken 
op zaken die op de agenda staan. Burgers kunnen zich ook uiten op zaken die niet op de agenda 
staan via het item: "Ynwenners oan it Wurd". Bij de gemeente Súdwest Fryslân kan er alleen bij 
commissievergaderingen worden ingesproken en niet bij raadsvergaderingen, omdat als het voorstel 
bij de raad is burgers niet de mogelijkheid hebben om het naar eigen inzicht te beïnvloeden. Dat 
wordt gezien als mosterd naar de maaltijd. Bij de gemeente Raalte is de mogelijkheid er wel om via 
raadsvergaderingen in te spreken, maar dat gebeurt amper, vanwege het idee dat het mosterd naar 
de maaltijd is. 
Bij de gemeente Oldambt is er sinds januari dit jaar geen traditionele inspraakmogelijkheid. Via 
openbare raadsbijeenkomsten is het nog wel mogelijk. Bij de raad aan tafel kunnen burgers ook nog 
terecht, maar daar is geen tot weinig animo voor. Er is bij deze gemeente geen mogelijkheid om in te 
spreken bij commissievergaderingen. Dat is opvallend, want bij de gemeente Haarlem, Súdwest 
Fryslân en bij Raalte is er wel een mogelijkheid om juist in te spreken bij commissievergaderingen. 
Bij de gemeente Haarlem kan zowel op zaken die op de agenda staan als zaken die niet op de agenda 
staan worden ingesproken. Ook hier kan ingesproken worden bij commissievergaderingen. Met de 
nieuwe Inspraakverordening Haarlem focust de gemeente meer op de mate waarin burgers zich 
betrokken voelen bij een besluit, dan om wat voor besluit het gaat. Op deze manier wordt gekeken 
of inspraak meerwaarde heeft. Concluderend zijn er veel overeenkomsten tussen de gemeente 
Haarlem, Súdwest Fryslân en Raalte. Echter zitten de verschillen onderling tussen Oldambt en de 
andere gemeentes. 

Juridisch 
Juridisch gezien maken alle vier de gemeentes gebruik van de standaard inspraakverordening van de 
VNG. De wijze waarop gemeentes hiermee omgaan verschillen. Dat valt te lezen in 5.1 en 5.2 waar 
de gemeentes werden geanalyseerd. Iedere gemeente past zijn gang van zaken aan op de belangen 
en problemen die spelen in de gemeente. 

5.3 Hoe ervaren raadsleden en de griffie de huidige inspraakverordening bij hun 
gemeenteraad? 
Raalte 

In de gemeente Raalte wordt er veel ingezet op het betrekken van alle ingezetenen en 
belanghebbenden uit de gemeente. Twee voorbeelden die al eerder zijn genoemd zijn de rond-de-
tafelsessies en het initiatief met de raad op Pad. Hier wordt vanuit de raad, het college en de 
gemeentelijke ambtenarij actief op zoek gegaan naar informatie vanuit de gemeente. De inwoners 
zijn daarnaast ook goed georganiseerd. De gemeente Raalte kent negen kernen. Elke kern – behalve 
de grootste kern Raalte – heeft een zogeheten Plaatselijk Belang. Dit zijn initiatieven vanuit de 
verschillende kernen om hun inwoners te verenigen en om op deze manier gezamenlijk 
gekanaliseerd in contact te kunnen komen met bijvoorbeeld de gemeenteraad. Deze spreekbuizen 
zijn zowel voor de inwoners als voor het gemeentebestuur van groot belang. Doordat de inwoners 
goed georganiseerd zijn en er vanuit de gemeente verscheidene initiatieven lopen om deze groepen 
zo goed mogelijk te betrekken wordt er veel gebruik gemaakt van de verschillende initiatieven. Staat 
er bijvoorbeeld een onderwerp op de agenda dat betrekking heeft op Heino, één van de kernen? Het 
eerste aanspreekpunt zal dan ook vaak het Plaatselijk Belang Heino zijn. De vertegenwoordigers van 
deze groep zijn dan ook vaak te vinden aan de rond-de-tafelsessie als het betrekking heeft op hun 
kern. 
De inspraakmogelijkheden worden vanuit de griffier en het raadslid die zijn geïnterviewd voor dit 
onderzoek als prettig en efficiënt ervaren. Het beleid wordt volgens hen echt ‘samen’ met alle 
ingezetenen en belanghebbenden vormgegeven. Een voorbeeld hiervan is het initiatief ‘Groen 
Samen Doen’. Voor de coronapandemie zijn er volgens het geïnterviewde raadslid zo’n 150 mensen 
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bij elkaar gebracht, vanuit verschillende disciplines. Onder meer boeren, milieumensen en andere 
geïnteresseerden. Deze groep heeft toen samen een beleidsplan geschreven ten aanzien van alles 
wat te maken heeft met biodiversiteit en een groene leefomgeving. Dit groene beleidsplan is 
unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Een breed gedragen beleidsplan vanuit onderop zorgt 
voor veel draagvlak in de gemeenteraad. Het initiatief Groen Samen Doen loopt op dit moment nog 
steeds, ook over dit onderwerp – als wel over de inspraakmogelijkheden en de Plaatselijke Belangen 
– worden goede informatiekanalen opgezet in de vorm van websites. Op deze manier kunnen 
geïnteresseerden snel zien wat er op de agenda staat en hoe er in contact gekomen kan worden met 
de gemeenteraad. 
Het samenspel tussen volksvertegenwoordiging en alle belanghebbenden gaat in Raalte goed. De 
ruimte wordt vanuit de gemeente geboden om je als ingezetenen met het beleid te bemoeien en 
hier wordt ook veel gebruik van gemaakt. 

Oldambt 

Naast de theorie is de visie van de raadsgriffie en een raadslid meegenomen in hoe de huidige 
inspraakverordening wordt ervaren. Uit het interview met de raadsgriffier en het raadslid (en tevens 
de theorie) is gebleken dat de gemeente Oldambt kortgeleden begonnen is met een nieuw model 
(het BOB model). Het inspreken gaat nog steeds op dezelfde manier, namelijk per onderwerp. Nieuw 
is dat burgers nu zelf een onderwerp kunnen introduceren en in gesprek gaan met de raadsleden. 
Volgens zowel de raadsgriffier als het raadslid is de ervaring dat het inspreken laagdrempelig is. Ook 
wordt er actief gecommuniceerd via de lokale streekkrant ‘De Oldambster’ en is de mogelijkheid om 
in te spreken aangegeven op de website. De vindbaarheid zou dus goed moeten zijn. Mogelijk vinden 
burgers het wel lastig om zich te uiten in het openbaar, maar qua organisatiestructuur is de 
raadsgriffier van mening dat het goed is neergezet. Volgens het raadslid zijn het overigens vaak 
dezelfde actief betrokken inwoners die willen inspreken.  
Er wordt actief nagedacht om dit proces te verbeteren. Het plan van de gemeente is om potentiële 
stakeholders actief te benaderen en ook een uitnodiging in algemene zin te verspreiden voor 
geïnteresseerde belanghebbenden. Op deze manier wordt getracht om vanaf het begin van het 
proces burgers te betrekken zodat zij niet hoeven te reageren op stukken die eigenlijk al een visie of 
een richting aangeven. De ervaring is ook dat het bij vroegtijdig participeren makkelijker is om 
invloed uit te oefenen door burgers dan wanneer dat pas laat in het proces plaatsvindt op het 
moment dat er al uitgebreide plannen klaarliggen. Er is tijdens de interviews overigens geen 
duidelijke ambitie uitgesproken met betrekking tot het uitbreiden van de kanalen om meer burgers 
te bereiken en eventueel te verleiden om betrokken te raken naast een persoonlijke benadering. 
Voor de visie op participatie wordt door de gemeente Oldambt gebruik gemaakt van de zogenaamde 
‘participatieladder’. Op deze ladder wordt met de laagste trede het informeren van burgers bedoeld, 
zoals een inloopbijeenkomst, en met de hoogste trede het zelf organiseren zoals bij een 
burgerinitiatief. De gemeente stelt haar doel op het zo hoog mogelijk inzetten op deze ladder als 
uitgangspunt. Natuurlijk zijn niet alle onderwerpen even geschikt voor participatie. Voor het 
afwegingskader wordt daarom de participatiewijzer van ProDemos gebruikt. Deze laat zien welke 
werkvorm of combinatie van instrumenten het beste gebruikt kunnen worden. Hierover is kort na 
het interview met de raadsgriffie (op d.d. 17 mei 2021) een document gepubliceerd bij de agenda 
van de beeldvormende raadsbijeenkomst (Gemeente Oldambt, z.d.-b). Op de vraag of er vaak gehoor 
aan wordt gegeven op het moment dat burgers meedenken en participeren kan niet een concreet 
antwoord worden gegeven in absolute aantallen of percentages. Echter in de persoonlijk ervaring 
wordt door de raadsgriffie aangegeven dat er in het merendeel (9 van de 10 keer) van de gevallen 
geen wijziging optreedt in wat er is besproken in de raadsvergadering. Vandaar dat het ook als 
belangrijk wordt ervaren om burgers meer vooraan in het beleidsproces te betrekken. Het 
geïnterviewde raadslid beaamt dit. Inwoners krijgen natuurlijk niet altijd hun zin, ondanks hun 
beklag. Het publieke belang blijft altijd voor het individuele belang gaan. 
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Samengevat is de persoonlijke ervaring dat het gemeentebestuur af moet van het idee ‘alle wijsheid 
in pacht te hebben’. De denkrichting moet van buiten naar binnen zijn in plaats van andersom. Op dit 
moment is de gemeente Oldambt actief bezig om dat te veranderen en de visie op participatie is daar 
een mooie kapstok voor. Tot nu toe was dit meer ad-hoc geregeld. De raadsgriffie zou het bij het 
geven van een cijfer nu op een 7 houden. Het streven is om dit beleid verder ingebed te krijgen. Ook 
het raadslid kan zich in deze visie vinden. Tot nu toe is het nog veel zoeken en vinden, maar 
uiteindelijk is er vertrouwen in een gedetermineerde aanpak. Er wordt aangegeven dat 
communicatie daarbij een heel belangrijk aspect is. Het is natuurlijk ook niet zo dat individuele 
burgers altijd hun zin kunnen krijgen in een vertegenwoordigende democratie. De motivatie van een 
mogelijk negatief besluit wordt als een belangrijk uitgangspunt gezien. Dit wordt samengevat als: 
‘Nee met een komma in plaats van een punt’. 

Súdwest-Fryslân ( 

Tijdens het interview met een raadslid/voorzitter van de FNP is er gesproken over hoe zij de huidige 
inspraakverordening ervaart. Dit was haar reactie op de vraag: 
‘’Er wordt gebeld, gemaild en we krijgen brieven toegestuurd. We hebben als fractie FNP in elke dorp 
en wijk contactpersonen die benaderd kunnen worden door burgers als er wat speelt. Dan bellen we 
daar even mee en vragen we hoe het gaat in het dorp of wijk. En moet je als politieke partij zelf ook 
de mensen gaan benaderen. Verder kan er ingesproken worden in commissievergaderingen en 
kunnen burgers zienswijzen indienen op bestemmingsplannen. Al met al ben ik als fractievoorzitter 
tevreden hoe het in onze gemeente is geregeld’’. 
Uit het interview met de griffie kwam een soortgelijk antwoord uit die een opsomming gaf van alle 
mogelijke manieren waarop burgers kunnen inspreken. Dat is terug te lezen in de transcripties van 
de verschillende interviews die gehouden zijn. 

Haarlem 

Bij het studeren van de theorie is te zien dat de inspraakverordening van de gemeente Haarlem 
uitgebreid inzicht biedt in de invulling van het inspraakrecht. De praktijk kan echter afwijken van de 
theorie. Om erachter te komen hoe de gemeenteraadsleden en de griffie tegen de praktische 
uitvoering van de inspraakverordening aankijken, zijn het raadslid Moussa Aynan en griffier Drs. 
M.C.C. (Marnix) Philips geïnterviewd. Tijdens het interview is bevraagd hoe eerdergenoemden zelf de 
huidige inspraakverordeningen ervaren. 
Drs. M.C.C. (Marnix) Philips geeft aan dat er al jarenlang een discrepantie bestaat. “Het beeld bestaat 
dat raadsleden gehoor geven aan mensen die de moeite nemen om hun mening te laten horen, over 
welk onderwerp dan ook. Er blijft echter vaak wel een soort onvrede. Dus wordt er gekeken hoe het 
voor de burgers het beste gefaciliteerd kan worden en hoe de inwoners in contact kunnen komen 
met de raadsleden. Wat ik in een heleboel gemeenten zie, niet alleen in Haarlem, is dat het 
inspreken verankerd is. En dat is ook heel belangrijk, dat moeten we blijven doen. Ik zit nog wel eens 
met het dilemma of er voldoende tijd voor wordt uitgetrokken. Vaak is dat een kwestie van tijdsdruk. 
Er komt bijvoorbeeld een voorstel vanuit het college en dan heb je een beperkte tijd om het voor te 
bereiden, dan hebben de inwoners ook maar een beperkte tijd om via het inspraakrecht kenbaar te 
maken wat zij ervan vinden. Dat staat vaak onder druk. Aan de ene kant vind ik dat logisch, want je 
kunt niet alles tot in den treure voorleggen aan de hele stad. Er moeten ook besluiten worden 
genomen. Maar waar veel raadsleden mee worstelen, is onvoldoende tijd. En dat de inwoners ook 
het gevoel hebben dat zij niet gehoord worden. Zo wordt dat ervaren denk ik. Moet je voorstellen, bij 
zo’n commissievergadering wordt er bijvoorbeeld een half uur uitgetrokken voor insprekers, maar je 
weet niet hoeveel insprekers er zullen zijn. Per persoon kan er minder lang gesproken worden als er 
veel insprekers zijn. Totdat er zoveel insprekers zijn dat er een aparte avond voor gepland moet 
worden en dat doen we dan. Dat is, denk ik, waar raadsleden erg mee worstelen. Als ik naar Haarlem 
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kijk, worden de insprekers zeer serieus genomen. Er worden verdiepende vragen gesteld op het 
moment dat zij hun bijdrage hebben geleverd aan een commissievergadering. Voor je het weet ben 
je een uur of anderhalf verder. Volgens mij zit daar een stukje voldoening dat je als raad niet 
helemaal waar kan maken. Juist omdat je daar voor de stad zit. De andere kant is het lastig voor de 
raadsleden, omdat zij niet direct terug horen of de insprekers tevreden zijn over de wijze waarop de 
inspraak is gegaan en wat daarmee is gebeurd. Zo heb je altijd een spanningsveld. Dat is best lastig. 
Er moeten ook regels gesteld worden over waar wel en niet over ingesproken kan worden. Ik kan mij 
voorstellen dat er heel veel mensen gefrustreerd raken dat ze weinig tijd voor inspreken hebben, 
omdat er zoveel mensen zijn. In hoeverre voegt dat dan nog iets toe aan de afweging van het debat. 
“Wordt er wel geluisterd naar mij?” “Nee” zeggen is het minst leuke deel van je raadslidmaatschap Je 
moet ook mensen teleurstellen omdat je het algemeen belang dient. Het zou misschien goed zijn dat 
het college de raad in een eerder stadium betrekt, om erachter te komen of er draagvlak is in de 
samenleving en in hoeverre de raad vindt dat wij hier de inwoners bij kunnen en moeten betrekken, 
voordat wij als college een besluit nemen. 
Wat vaak wordt gevoeld, denk ik, is dat raadsleden meer kennis vooraf nodig hebben zodat je ook 
beter de rol als volksvertegenwoordiger invulling kunt geven. Alleen je bent wel 
afhankelijk van de organisatie van het college. Dat is niet voor elk dossier mogelijk en misschien ook 
niet eens wenselijk. Jij weet ook, als gemeente moet je ook impopulaire maatregelen nemen in de 
openbare ruimte. Je kunt dan wel alles en iedereen erbij gaan betrekken in het vroege beginstadium, 
maar dan komt het plan misschien nooit tot uitvoering. Daar zit echt het spanningsveld.” 

5.4 Wat voor bijdrage kan het ‘’Right to Challenge’’ hebben voor het versterken van de 
burgerparticipatie vanuit het perspectief van de raadsleden? 
Vanuit de gemeente Raalte werd er heel duidelijk op deze vraag gereageerd. Het antwoord luidde 
dat de gemeente al redelijk voorliep op het idee van het Right to Challenge. Dit komt mede omdat 
Raalte een kleine gemeente is waar iedereen elkaar wel kent en er in elk dorp wel een raadslid of een 
betrokkene van de gemeente woont (Transcripties raadslid gemeente Raalte). Wat de gemeente 
Súdwest betreft maken zij ook al flink gebruik van het uitdaagrecht waarbij de gemeente burgers 
uitdaagt en andersom. Zo een wetsvoorstel als het uitdaagrecht zal volgens het raadslid van Súdwest 
weinig veranderen voor hun situatie. Ook werd er hier opgemerkt dat het uitdaagrecht best lastig is 
omdat de gemeente natuurlijk nog steeds juridisch verantwoordelijk blijft. Volgens haar is het 
uitdaagrecht een mooi goed maar moeten we hierin wel kritisch blijven en goed de knelpunten in de 
aandacht houden. Al met al kunnen we hier concluderen dat er al een paar gemeenten zijn die hier 
gebruik van maken, zo ook Oldambt die inzet op de hoogste trede van de participatie ladder. Toch 
moeten we wel kritisch blijven. Het uitdaagrecht kan namelijk gepaard gaan met veel 
verantwoordelijkheid voor burgers terwijl de juridische verantwoordelijkheid toch altijd bij de 
gemeente zal blijven liggen. 
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6 Conclusie 
Op welke wijze geeft het representatieve systeem ruimte aan inwoners om via het inspreekrecht 
invloed te hebben op de agenda en de besluitvorming van de gemeenteraad? 

Inspreekrecht 

Elk van de onderzochte gemeenten maakt gebruik van het standaardmodel voor 
inspraakverordeningen van de VNG. Er zijn echter per gemeente een aantal kleine juridische 
aanpassingen aangebracht. Deze zijn gering. Ondanks de soortgelijke juridische grondslag zijn de 
verschillen in de uitvoering groot. In de gemeente Oldambt is er dit kalenderjaar nog geen inspraak 
vanuit de samenleving geweest, in de gemeente Raalte is er juist minimaal elke twee weken een 
rond-de-tafelsessie waar burgers in gesprek kunnen met ambtenaren, de griffier, wethouders en 
vertegenwoordigers van elke fractie. In de praktijk zijn er vaak elke week meerdere sessies over 
verscheidene onderwerpen. Burgers kunnen in gesprek gaan over geagendeerde- en niet 
geagendeerde onderwerpen. In de gemeente Súdwest-Fryslân hebben burgers spreekrecht tijdens 
raadscommissies, net als in Raalte over geagendeerde- en niet geagendeerde onderwerpen. In de 
gemeente Haarlem verschilt de inspraakprocedure per onderwerp. Ingezetenen en 
belanghebbenden kunnen ten aanzien van bepaalde onderwerpen inspreken tijdens de 
raadsvergaderingen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. De gemeente Haarlem maakt daarnaast 
gebruik het Participatie en Inspraakplan (PIP). Hierin wordt een beoordeling gemaakt of het 
voorgenomen besluit veel mensen raakt. Het PIP wordt gemaakt door de ambtelijke opdrachtnemer, 
in samenspraak met de opdrachtgever, de stadsdeelregisseur en een communicatieadviseur.  

De inspreekmogelijkheden verschillen dus sterk per gemeente. Bij zowel de gemeente Raalte als in 
Súdwest-Fryslân is het niet mogelijk om in te spreken tijdens raadsvergaderingen. De reden hiervoor 
is dat men aangeeft dat tijdens een raadsvergadering de kaarten vaak al zijn geschud. Het is volgens 
hen verkeerd om net te doen alsof hun bijdrage er inhoudelijk nog toe doet. De 
inspraakmogelijkheden zijn in beide gemeente naar voren gehaald. In Raalte is dit proces het meest 
regelmatig en transparant vormgegeven. Door dit transparante proces wordt er in de gemeente 
Raalte ook het meest gebruik gemaakt van alle inspraakmogelijkheden. De gemeente heeft hierin 
een zeer belangrijke faciliterende functie.  

De manier van communiceren is een zeer belangrijk aspect om een zoveel mogelijk burgers bij het 
beleid te betrekken. Ook dit verschilt per gemeente sterk. Alle gemeenten maken tot op zekere 
hoogte gebruik van Social Media, de gemeentesite en plaatselijke kranten. De overzichtelijkheid 
varieert echter sterk. Elke gemeente geeft informatie via haar site, maar het is bij bijvoorbeeld de 
gemeente Oldambt vrij lastig om deze informatie ook daadwerkelijk te vinden.  

Right to Challenge (uitdaagrecht) 

Het Right to Challenge wordt in een aantal gemeenten al toegepast. Zo is er in Súdwest-Fryslân een 
groep ingezetenen die de exploitatie van een voorheen verlieslijdend zwembad hebben 
overgenomen. In de gemeente Raalte heeft één van de kernen, Nieuw Heeten, sinds kort een eigen 
burgerbegroting. Met enkele tienduizenden euro’s kan deze groep zelf beleidskeuzes maken. Het is 
op dit moment in alle gemeenten niet of kleinschalig aanwezig, maar hier liggen in de nabije 
toekomst meer mogelijkheden, zeker met het wetsvoorstel Versterking Participatie op decentraal 
niveau nog in de pijplijn. Volksvertegenwoordigers zijn hierin nog wat terughoudend, maar dit zal 
een lerend proces moeten worden tussen de gemeente(raad) en de samenleving. Wanneer een 
groep burgers enthousiast is en met een goed plan komt dan kan dit voor de beide partijen een 
mooie uitdaging zijn.   
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7 Discussie 

Opvallende uitkomsten 

Voor dit onderzoek zijn twee meetmethoden gebruikt om het inspreekrecht en de burgerparticipatie 
te analyseren van de vier geselecteerde gemeentes. Op basis van de onderzochte theorie en de 
afgenomen interviews is een opvallende conclusie naar voren gekomen. Volgens de theorie en de 
interviews zijn alle inspraakverordeningen met vrijwel hetzelfde standaardmodel van de VNG 
vormgegeven. De uitwerking hiervan lijkt echter te verschillen. Burgers participeren op diverse 
manieren binnen hun eigen gemeente. Elke gemeente(raad) organiseert op een andere manier de 
mogelijkheid tot inspreken. 

Validiteit 

Voor het onderzoek zijn gemeentes gekozen met een verschillend aantal inwoners en een andere 
geografische ligging. Hier is voor gekozen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de 
overeenkomsten en de verschillen. Deze zijn in het onderzoek duidelijk naar voren gekomen. De 
vraag is echter of deze resultaten volledig te generaliseren zijn. Er zijn ruim 350 gemeenten in 
Nederland. Hoewel het aantal gemeenten naar verwachting kleiner zal worden is een steekproef van 
4 gemeenten te weinig om op een betrouwbare manier een causaal verband aan te kunnen tonen. 
Op dit moment kan er hooguit gesproken worden van een correlatie. Voor een eventueel 
vervolgonderzoek zou het raadzaam zijn om een grotere opzet te nemen met meer onderzochte 
gemeenten over een langere onderzoeksperiode. 

Beperkingen aan het onderzoek (betrouwbaarheid) 

De studie is helaas niet volledig betrouwbaar als het aankomt op de visie van de raadsleden. Voor de 
onderzoeksmethode ‘interviewen’ zijn per gemeente de raadsgriffier en een raadslid benaderd. Bij 
de gemeente Haarlem is het niet gelukt om een ‘live’ interview in te plannen met een raadslid. Voor 
deze gemeente zijn vragen nog schriftelijk verzonden maar niet beantwoord. Dit kan ten koste gaan 
van de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. 

Mogelijke vervolgstudies 

Zoals eerder aangegeven is de onderzoeksgroep te summier om van een volledig betrouwbaar 
onderzoeksresultaat te kunnen spreken. Deze studie kan wel een eerste goede opzet zijn om nader 
onderzoek te verrichten naar een groter aantal gemeenten. 

Tot slot is er een mogelijkheid om een tijd na de invoering van de ‘Wet versterking participatie op 
decentraal niveau’ een vervolgonderzoek te houden. Er kan dan een vergelijking worden gemaakt 
met de oude situatie en dit kan weer leiden tot nieuwe inzichten. 
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8 Aanbevelingen 

Uit het onderzoek is gebleken dat er een aantal zaken van cruciaal belang zijn om alle ingezetenen en 
belanghebbenden uit de gemeente zoveel mogelijk te betrekken bij het vormgegeven van 
gemeentelijkbeleid. Deze facetten zijn in het hoofdstuk zes samengevat Het verschilt per gemeente 
aanzienlijk hoe er wordt omgesprongen met het inspreek- en het uitdaagrecht. Er worden 
onderstaand zes aanbevelingen gedaan om dit proces zoveel mogelijk te bevorderen. De 
onderstaande aanbevelingen hebben betrekking op het zoveel mogelijk betrekken van alle 
ingezetenen en overige belanghebbenden aan de voorkant van het beleid. Dit kan door middel van 
een rond-de-tafelsessie. Onderstaand wordt aanbevolen hoe je dit het best vorm kunt geven en 
wordt even kort toegelicht waarom het traditionele inspreken bij een raadsvergadering niet het 
gewenste effect heeft. 

Heldere communicatie 

Het helder communiceren is erg belangrijk om de burgerparticipatie te bevorderen. Gemeenten 
moeten via diverse kanalen informatie verschaffen aan alle ingezetenen en belanghebbenden zodat 
zij op de hoogte zijn van alle mogelijkheden die er zijn. Dit kan via verschillende kanalen, bijvoorbeeld 
via de plaatselijke krant, Social Media en de gemeentelijke website. Hierbij moet er zoveel mogelijk 
vanuit het perspectief van de belanghebbenden worden gedacht. De startplaats voor velen is 
tegenwoordig Google bij het zoeken naar informatie. Wanneer men de term ‘’inspreken gemeente 
X’’ invoert moet de gemeentelijke website gelijk naar voren komen. Een algemene informatiepagina 
omtrent alle inspraakmogelijkheden moet goed vindbaar zijn op website van de gemeente, niet 
weggestopt achter vele klikken. Bij bijvoorbeeld de gemeente Oldambt wordt de informatie wel 
verstrekt, maar is het een hele klus om deze informatie ook daadwerkelijk te vinden. Het is van groot 
belang dat er één centrale informatiepagina is, geen brei van losstaande pagina’s. Verwijs altijd naar 
deze informatiepagina in een artikel dat wordt geplaatst in de krant of via Social Media. Maak van de 
gemeentewebsite het portaal voor burgerparticipatie. 

Zorg voor regelmaat 

Een vast moment van inspraak zorgt voor duidelijkheid en overzicht. De gemeente Raalte houdt 
bijvoorbeeld minimaal één keer in de twee weken een rond-de-tafelsessie. Hierbij kunnen 
belanghebbenden in gesprek met een woordvoerder van elke fractie, een ambtenaar en een 
wethouder over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Het aanmelden kan via de 
gemeentesite. Elke twee weken bijeenkomen is geen harde voorwaarde, indien er in de gemeente in 
het begin wat minder animo is om met de raad in gesprek te gaan kan dit ook bijvoorbeeld één keer 
in de maand zijn. Op deze manier kan de burger altijd gekanaliseerd in gesprek met de raad en 
ontstaat er geen wirwar aan inspraakavonden waarvan veel burgers niet of te laat van op de hoogte 
zijn. 

Aanspreekpunten 

Het is zowel voor de gemeente als voor alle burgers belangrijk om aanspreekpunten te hebben. 
Vanuit de gemeente kan de griffier een belangrijke rol krijgen in het faciliteren van de gesprekken. 
Ook vanuit elke fractie kan er iemand verantwoordelijk worden gemaakt voor het 
burgerparticipatieproces. Daarnaast is het andersom ook belangrijk dat burgers in meer of mindere 
mate georganiseerd zijn. Als de gemeente het gesprek aan kan gaan met een belangengroep die 
opkomt voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid dan zorgt een georganiseerde groep voor een 
overzichtelijk debat. De rol die de gemeente(raadsleden) hierin op zich kunnen nemen is dat zij de 
mensen bij elkaar kunnen brengen ten aanzien van een bepaald vraagstuk. Betrek buurt- of 
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dorpskernen bij een beleidsvraagstuk, in veel gevallen blijft het onderlinge contact behouden. 
Andere initiatieven zijn hier natuurlijk ook mogelijk als de nadruk maar ligt op het bij elkaar brengen 
(en houden) van groepen. De gemeente(raad) heeft hierin een faciliterende rol. 

Het traditionele inspreken wordt als mosterd na de maaltijd ervaren 

Het inspreken tijdens een raadsvergadering wordt vaak ervaren als mosterd na de maaltijd. Fracties 
hebben inhoudelijk en soms ook al met elkaar een debat gevoerd en dan mogen ingezetenen en 
belanghebbenden aan het einde van de raadsvergadering hun zienswijze nog even uiten. De kaarten 
zijn dan vaak al geschud, wat voor nut heeft het inspreken dan nog? De kans is dan aanzienlijk dat er 
een voor-tegen scheidslijn ontstaat in het debat. Op deze manier wordt er een beeld gecreëerd dat 
de inhoudelijke bijdrage van de insprekers er nog toe doet, dit is echter vaak niet het geval. Het is 
daarom van belang dat ingezetenen en belanghebbenden aan de voorkant actief mee kunnen 
denken en het beleid samen met het college, de raad en het ambtelijk apparaat vorm kunnen geven. 
Organiseer daarom met regelmaat rond-de-tafelsessies, commissievergaderingen of andere 
inspraakmogelijkheden voordat de raad hier in een gemeenteraadsvergadering een besluit over 
neemt. Dit zorgt vaak ook nog eens voor veel draagvlak, het beleid is namelijk in samenwerking met 
de burgers tot stand gekomen. 

Maak het proces transparant 

Het is van groot belang dat er vooraf duidelijk is welke beleidskeuzes er gemaakt zijn en nog moeten 
worden gemaakt. Maak het inzichtelijk waar in de beleidscyclus het proces zich bevindt en welke 
opties zijn er. Wat is er budgettair bijvoorbeeld mogelijk? Hoe verhoudt het gemeentelijkbeleid zich 
ten opzichte van andere (decentrale)overheden? Zorg er dus voor dat de verwachtingen aan beide 
zijden van tafel soortgelijk zijn. Daarnaast moet er ook inhoudelijk wat met de gesprekken gedaan 
worden. Indien de burgers het gevoel krijgen dat zij met een kluitje in het riet gestuurd worden is de 
vergadervorm geen lang leven beschoren. Als gemeente(raad) is het daarom belangrijk om op de 
gemeentesite en via Social Media te communiceren wat er inhoudelijk met een bijdrage vanuit de 
samenleving is of wordt gedaan. Neem alle betrokkenen hierin mee. Ook als de raad of het college 
uiteindelijk een ander besluit neemt dan dat de ingezetenen en belanghebbenden hadden beoogd, 
laat wederom zien waarom er toch een andere keuze is gemaakt.  

Experimenteer met het ‘Right to Challenge’ (uitdaagrecht) 

Een relatief nieuwe vorm van burgerparticipatie is het Right to Challenge. De gemeente heeft hierin 
een faciliterende rol. Het is bij deze beleidsvorm belangrijk dat er een enthousiaste groep burgers 
beleid wil overnemen van de gemeente. Indien goed kan worden aangegeven hoe men dit vorm wil 
geven dan kan de gemeente beginnen met een pilot. Wanneer een kleinschalige pilot goed uitpakt 
kan dit altijd nog worden uitgebreid. Als gemeente(raad) is het belangrijk om hier welwillend 
tegenover te staan. Als er echt een goed plan op tafel ligt en er een groep burgers enthousiast zijn 
om dit uit te voeren dan is dit een unieke kans om dit lerende proces samen aan te gaan. Dit vergroot 
namelijk de betrokkenheid van de burgers. 
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Figuren 
Figuur 1: Conceptueel model 

Visuele weergave van de verwachte causale relaties. 
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Tabellen  
Facet Meetbaar begrip Eenheden Selectiewijze Meetfout door de 

selectiewijze 
Mate van 
inspreekrecht 

Percentage van 
burgers dat gebruik 
maakt van het 
inspreekrecht 

Steekproef uit 
kleine, middel of 
grote gemeenten 

Agenderingen van 
de gemeenteraad 

-Door de grote 
(inwoneraantal) 
van gemeenten kan 
er een te 
verschillend beeld 
ontstaan 
 
-Burgers die wel 
invloed hebben 
gehad maar niet op 
de agendering 
staan 

Beleidscyclus Op welk punt in de 
cyclus worden burgers 
ingezet/beïnvloeden 
zij het beleid 

Selectie van 
burgers die 
betrokken zijn bij 
burger participatie 

Analyseren 
bescheiden van 
gemeenten 

Burgers die wel 
invloed hadden 
maar niet formeel 
betrokken werden 

Burgerparticipa
tie 

Het percentage van 
de plannen, bedacht 
door burgers, wordt 
overeenkomstig aan 
de wens uitgevoerd 

Dataset van 
uitgevoerde 
plannen bedacht 
door burgers 

Analyseren 
bescheiden van 
gemeenten over 
de participatie-
mogelijkheden 

Uitgevoerde 
plannen zijn 
misschien wel naar 
wens maar dit door 
concessie 

Visie 
raadsleden 
t.o.v. 
participatie 

Gemiddelde 
tevredenheid van 
raadsleden 

Field research: 
Survey/onderzoek/ 
interview 
 

Welk cijfer geven 
raadsleden voor 
de mogelijkheden 
tot participatie 

-Onbetrouwbare 
meting 
 
-Reactie op grond 
van een recente 
slechte of goede 
ervaring 
 
-Reactie op basis 
van politieke 
voorkeur 
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Transcripties 
Geïnterviewde   
Functie Griffie/raadslid 
Omgeving Teams 
Datum  
Tijdstip  
Interviewvorm Semigestructureerd interview 

 

Onderwerp Vragen 
Intro - Welkom 

- Bedankt 
- Intro 

Mate van inspreekrecht - In hoeverre maken burgers op dit moment gebruik van 
het inspreek recht volgens u? 

- In hoeverre vindt u dat burgers gemakkelijk toegang 
hebben tot het inspreekrecht? 

- In hoeverre vindt u dat de gemeente het inspreekrecht 
genoeg stimuleert? 

Beleidscyclus - In welk punt van het beleid worden burgers ingezet om 
mee te denken over beleidsstukken? 

Burgerparticipatie - Als burgers dan mee denken en participeren. In 
hoeverre wordt hier dan volgens u gehoor aan 
gegeven? 

Inspraakverordening 
 

- Hoe ervaart u de huidige inspraakverordening? 

 

Alleen voor raadsleden 

Right to Challenge - Polsen of betreffende raadslid op de hoogte is van het 
onderwerp? 

- In hoeverre zou u veranderingen en uitbreidingen in de 
huidige inspraak willen? 

- Wat zou u vinden van een aanpak als het Right to 
Challenge? 

 

Oldambt 

 

Mate van inspreekrecht 

- In hoeverre maken burgers op dit moment gebruik van het inspreekrecht volgens u? 
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Als je dit specifiek richt op de raad, dan is het zo dat burgers hier beperkt gebruik van maken. Wij 
kennen voor het vergaderen het zogenaamde BOB model (beeldvorming, oordeelsvorming en 
besluitvorming). In de beeldvormende fase is het mogelijk om in te spreken op onderwerpen die al 
zijn voorbereid, dus waar raadsvoorstellen van zijn. En daar wordt in beperkte mate gebruik van 
gemaakt. 

- Kunt u in beperkte mate iets nader specificeren? 

We zijn nog maar pas gestart met dit model, hiervoor hadden wij een zogenaamd commissie-
raadsmodel. En daar was inspreken natuurlijk ook mogelijk. Maar er zijn diverse vergaderingen waar 
echt geen insprekers komen. Dus in die zin is dat letterlijk wel beperkt. Je hebt ook wel eens items op 
de agenda die heel erg ingrijpt op bijvoorbeeld subsidieringen of bij sportverenigingen. Dat zijn echt 
items waarvan burgers zeggen: daar willen wij iets van vinden, iets van zeggen of proberen nog een 
stukje invloed uit te oefenen op het besluit dat volgt. 

- Dit gaat dus vooral om besluiten die burgers belangrijk vinden omdat het rechtstreeks invloed op 
hun heeft? 

Ja, het is vaak heel erg gericht op hun eigen leefomgeving, waar ze actief mee bezig zijn en waar dat 
op hun leven ingrijpt. 

- Wat was precies dan het grootste verschil tussen het BOB model en het vorige model? 

We hebben nu ervoor gekozen om het inspreken te organiseren op de beeldvormende 
raadsbijeenkomst. Het inspreken gaat nog steeds op dezelfde manier, namelijk per onderwerp. 
Daarnaast is het zo dat we iets meer tijd proberen te nemen voor het zelf aanbrengen van 
onderwerpen waarvan burgers vinden dat die belangrijk om met de raad te delen. Dan kunnen 
burgers hun onderwerp zelf introduceren en in gesprek gaan met de raadsleden. 

- In hoeverre vindt u dat burgers gemakkelijk toegang hebben tot het inspreekrecht? 

Dat is natuurlijk heel interessant als je dit vraagt aan iemand die zelf aan de organisatorische kant zit 
(als zijnde raadsgriffier). Ik persoonlijk denk dat het heel laagdrempelig is, maar tegelijkertijd doel ik 
op dat we het lokaal publiceren in de streekkrant ‘De Oldambster’. Ook staat het netjes op de 
gemeentelijke website, dus het is heel goed vindbaar. Of het laagdrempelig genoeg is voor de 
inwoner is natuurlijk een andere vraag. Sommigen vinden het lastig om zich te uiten in het openbaar 
tegenover 25 raadsleden en hun verhaal te houden en eventuele vragen te beantwoorden. Dus in die 
zin is het misschien wel lastig. Maar qua structuur denk ik dat we dat zelf wel goed hebben 
neergezet. 

- Wordt er ook actief over nagedacht om dit proces te verbeteren, of via andere kanalen te doen? 

Je kunt inspreken natuurlijk smal en breed interpreteren. Wij hebben het idee om meer ‘de boer’ op 
te gaan op het moment dat onderwerpen nog niet zo ver in voorbereiding zijn dat er een 
raadsvoorstel ligt, maar dat wij zeggen: wij willen in wijk X of dorp Y aan de slag met het ontwikkelen 
van iets en gaan op dat moment al in gesprek met de omgeving zoals een dorps of wijkbezoek. Er 
worden dan een aantal stakeholders uitgenodigd, maar ook een uitnodiging in algemene zin om te 
kijken wat voor ideeën of leven er in deze wijk met betrekking tot dat specifieke item en dat is denk 
ik laagdrempeliger. Je zit dan op dat moment met elkaar om tafel en krijgt niet de situatie dat 
burgers moeten reageren op stukken die eigenlijk al een visie of een richting aangeven van: ‘dit wil 
het gemeentebestuur, en als ik het daar niet mee eens ben moet ik er tegenaan‘. Op deze manier 
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kunnen we van scratch af mee praten, en natuurlijk is het dan zo dat het in de ambtelijke en 
bestuurlijke kolommen terecht komt, maar hierbij zit je wel aan de voorkant van het proces en 
kunnen wij denk ik de drempel die mogelijk gevoeld wordt verder verlagen. 

- In hoeverre vindt u dat de gemeente het inspreekrecht genoeg stimuleert? 

We zijn op dit moment bezig met een visie op participatie. Deze visie gaat op basis van de 
participatieladder. De onderste treden gaat slechts over informeren en de bovenste over 
meebeslissen. Daar tussenin zitten natuurlijk nog een aantal variabelen. In deze visie gaan we er 
vanuit dat zowel het college als de raad bij een voorstel de hoogst mogelijke trede op deze ladder als 
uitgangspunt neemt om daarmee inwoners te betrekken bij de beleidsvorming. 

- Dus door burgers meer te laten doen dan hun ‘zegje’, proberen jullie ervoor te zorgen dat inwoner 
ook automatisch meer gestimuleerd worden om mee te doen aan het proces? 

Ja, inderdaad. Op het moment dat je zegt ‘u mag wat vinden maar wij weten al dat het gras groen is’ 
dan zit er niet zoveel ruimte meer. Zoals ik net ook al zei is het in een proces dat leidende is tot een 
voorstel/besluitvorming vaak makkelijker om vroegtijdig te participeren en dan iets aan invloed uit te 
oefenen dan op het moment dat alles al geknipt en genaaid is. 

- Worden er naast de streekkrant en het publiceren online verder nog activiteiten ondernomen om 
burgers te stimuleren? 

Het belangrijkste is dat we actief met een onderwerp stakeholders gaan benaderen. Dat doen we nu 
ook al wel met diverse onderwerpen op de agenda, zoals de visie op participatie. Daar hebben we 
alle wijkplatforms en verenigingen van dorpsbelangen expliciet voor uitgenodigd om deel te nemen 
aan die besprekingen. En daar gaan we ook zeker mee verder. Zowel in onze raadszaal als in het naar 
buiten treden. 

Beleidscyclus 

- In welk punt van het beleid worden burgers ingezet om mee te denken over beleidsstukken? 

De raad zit altijd aan het slot van het verhaal. Dan zijn heel veel dingen al gedaan. voor mij als 
raadsgriffier is dat beeld wat minder helder maar er zijn duidelijk bepaalde processen waarin je dat 
wel doet. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de ruimtelijke processen rondom de vaststelling van een 
bestemmingsplan, maar ook de ontwikkeling ervan, dan wordt dat op een gegeven moment het 
ontwerp vaststellen en ter inzage leggen met de gelegenheid voor burgers om te reageren, de 
zienswijze of bedenkingen te geven. Vervolgens wordt dat behandeld en moet ook beargumenteerd 
worden wat daarmee wordt gedaan. De raad moet uiteindelijk akkoord geven en als griffier zit ik dus 
wat meer aan het einde van het verhaal. Uiteindelijk heeft het ook te maken met wettelijke 
procedures, en die volgen wij daar dan ook in. Maar vanuit de visie op participatie geven wij aan dat 
wij juist willen proberen om ook bij al het beleid de participatiegraad zo hoog mogelijk te laten zijn. 
Dus in die zin zijn wij daar dus wel mee bezig. 

Burgerparticipatie 

- Als burgers dan mee denken en participeren. In hoeverre wordt hier dan volgens u gehoor aan 
gegeven? 
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Dat is een vraag die moeilijk is om te beantwoorden. Zienswijzen of bedenkingen worden zo nu en 
dan wel eens toegewezen als burgers een goed punt hebben. We hebben afgelopen jaar een zaak 
gehad in de raad waarbij verzocht werd om toch nog met bewoners in gesprek te gaan omdat het 
volgens hun niet de juiste oplossing was. Deze mensen hadden ook ingesproken tijdens de 
raadsvergadering. De wethouder heeft toen toegezegd om het gesprek nogmaals aan te gaan met 
betrokkenen en omwonenden. Hier is na een aantal maanden alsnog een oplossing voor gekomen en 
zo ook vastgesteld. Maar om te spreken over absolute aantallen of percentages is zo niet te 
beantwoorden. 

- En hoe is het in uw persoonlijke ervaring, zonder de precieze cijfers te kennen? 

Als je hem zo wat scherper maakt dan kan ik wel zeggen dat je op het moment dat mensen inspreken 
tijdens een raadsvergadering in het eindstadium binnekomen. De raad mag dan een besluit al dan 
niet vaststellen. De ervaring leert dat het heel lastig om dan nog wijzigingen te creëren in 
voorgestelde besluiten. Ik denk dat in meer dan 90% van de gevallen geen wijziging optreedt in wat 
er is besproken in de raadsvergadering. Wil je daar voor zorgen, dan moet dat eigenlijk op een eerder 
moment. Als de raadsvergadering daar is, dan is het in principe zo dat de fracties toch al redelijk in de 
richting van een idee zijn gekomen van hoe zij over het onderwerp denken en wat de beoogde 
richting is als het gaat om het voor of tegen stemmen. Dus wil je effectief inspreken, ofwel invloed 
uitoefenen dan moet je eigenlijk eerder zijn. Doe je het niet via de formele weg, dan moet je eigenlijk 
zorgen dat de gemeente burgers meer aan de voorkant van het beleid optrekt. Wat zou helpen is als 
fracties al met burger op voorhand in contact kunnen komen over lopende onderwerpen. Je hebt ook 
te maken met beperkte tijd tijdens raadsvergaderingen. Dit zou helpen om het verhaal wat beter aan 
het voetlicht te brengen en ook een goede discussie over te laten plaatsvinden. Tijdens 
raadsvergaderingen heb je maar een half uur beschikbaar. Dat is voor zes insprekers maar vijf 
minuten. De interactie vindt dan niet plaats. Dat moet je eigenlijk terugplaatsen in het beleidsproces, 
of burgers kunnen zichzelf uitnodigen om met fracties in gesprek te gaan. Daar staan onze fracties 
best voor open. Dan kom je wel wat meer in het informele traject. 

Inspraakverordening 

- Hoe ervaart u de huidige inspraakverordening? 

Ik denk dat het op dit moment zo is dat we er vanaf moeten te denken dat wij als gemeentebestuur 
alle wijsheid in pacht hebben. Het idee moet zijn dat wij er zijn voor de inwoners, bedrijven en 
instellingen. We moeten van buiten naar binnen gaan denken en werken. Daar zijn we nu ook druk 
mee bezig. Dat wil niet zeggen dat het altijd 100% goed gaat. Het is een ‘going concern’ om dat 
verder ingebed te krijgen en steeds verder te ontwikkelen. De visie op participatie geeft daar wat mij 
betreft wel een hele mooie kapstok voor om dat verder te brengen. Tot nu toe was dat wat meer op 
ad-hoc basis. Dat is denk ik goed, maar het kan altijd beter. Als ik een cijfer mocht geven dat zou ik 
het op dit moment een 7 geven. We moeten ook reëel zijn. Het is niet altijd zo dat een inwoner een 
visie heeft en dat die altijd zijn zin moet krijgen. Je krijgt wel eens de reactie: ‘je kan wel inspreken 
maar het helpt toch niet’. Ofwel de overheid als een ivoren toren. Ook de teleurstelling moet dan 
gemanaged worden. De sleutel is uitleggen waarom je iets wel of niet doet. Communicatie is daarbij 
het tokenwoord. Niet dat het zo bijzonder is, maar dat is soms wel lastig. Nee is ook een antwoord. 
Maar dan wel nee met een komma. De gemeente is er om het algemeen belang te dienen, de 
overheid moet uiteindelijk toch wel beslissen. Toch is dat soms best lastig. We hebben een 
bijvoorbeeld een pot voor burgerinitiatieven zoals voor het plaatsen van een bankje in de buurt o.i.d. 
Als dat goede voorstellen zijn dat geven wij een klein budget en kunnen burgers dat zelf regelen. Dan 
beslist de burger toch zelf. In de meeste gevallen kunnen we niet zo hoog op die ladder komen. Dat 
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heeft natuurlijk ook te maken met onze vertegenwoordigende democratie. Het is nou eenmaal zo 
dat de raad over dat soort dingen mag beslissen. 

Interview protocol – Policy lab - Griffie en raadsleden. 

 

Mate van inspreekrecht 

- In hoeverre maken burgers op dit moment gebruik van het inspreekrecht volgens u? 

Best wel veel. Het zijn alleen vaak dezelfde. Ook voor verschillende onderwerpen. Stel dat er op een 
avond 20 verschillende insprekers zijn, dan zijn 15 keer dezelfde en 4 of 5 wisselende insprekers. In 
die verhouding moet je het een beetje zien. Maar opzich gebeurt het best veel. Zeker sinds we sinds 
dit jaar met het nieuwe BOB model werken. Het is nog wel een beetje zoeken en wennen omdat ons 
inspreekprotocol veranderd is. Burgers kunnen nu ook bij de discussie aansluiten. Dat kon voorheen 
niet. Het is nu soms net of er een nieuwe politieke partij bij zit. Dat is best verfrissend. Of het wat 
bijdraagt weet ik nog niet. Dat zal blijken bij de evaluatie. 

- In hoeverre vindt u dat burgers gemakkelijk toegang hebben tot het inspreekrecht? 

Burgers kunnen zich melden bij de griffier. Dan wordt er voor een bepaalde ruimte gemaakt om mee 
te doen aan de vergadering. Het was altijd zo dat burgers 2 minuten spreektijd kregen. Maar dat is 
met het nieuwe model echt wel anders. Dat moet nog wat gefinetuned worden. Mensen kunnen 
natuurlijk niet zomaar naar binnen lopen, dat dan weer niet. 

Wat betreft de toegang tot het inspreekrecht denk ik dat de drempel laag is, maar je moet maar net 
even de weg weten. In de winkel wordt ik wel eens aangeklampt door iemand die mij herkend. Ik 
nodig ze dan uit om in te komen spreken, maar ik hoor dan wel vaak: ‘hoe moet dat dan?’. Je kan 
natuurlijk moeilijk iedereen persoonlijk attenderen op hoe zoiets moet, maar wij publiceren zoveel 
mogelijk in het lokale krantje en op de website wordt de agenda gepubliceerd met de opmerking om 
te bellen of mailen met de griffier wanneer je wilt inspreken. De toegang is er dus wel. Zowel op 
papier als digitaal. 

Verder werk ik al 15 jaar in de politiek en mijn ervaring is wel dat wij als politiek soms de neiging 
hebben te denken dat iedereen het enorm interessant en belangrijk vindt wat wij te zeggen hebben. 
Maar dat is in werkelijkheid maar een heel klein groepje inwoners die zich daar druk over maakt. De 
meeste mensen stemmen gelukkig wel, maar verder moet je ze er niet teveel mee lastig vallen. Dat 
gevoel heb ik echt. De mensen die ècht geïnteresseerd zijn, die vinden ons echt wel. 

- In hoeverre vindt u dat de gemeente het inspreekrecht genoeg stimuleert? 

Er is bij ons onderzoek gedaan naar de lokale democratie. Daar is vrij fors op gereageerd. ‘Bedoelt u 
de Quickscan lokale democratie?’ Ja dat klopt. Ik vond het erg positief hoe mensen daar op 
reageerden. Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest met ambtenaren, de politiek en inwoners. Wij 
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hebben zoveel mogelijk mensen geprobeerd erbij te krijgen en uit die werkgroepen zijn hele goede 
ideeën uitgehaald. Wij hebben daar over nagedacht en dat loopt nu als een ongoing proces. Kort 
samengevat of wij er genoeg aan doen: ik denk dat als 

je een quickscan doet, veel publiceert en zoveel mogelijk ook stimuleert, dan denk ik dat wij echt wel 
ons best doen. Zijn we er mee klaar? Nee dan denk ik ook niet, maar dat ben je nooit. 

- Zijn er nog wel plannen om dat nog verder te stimuleren? 

Bij het oude vergadermodel was de vorm heel statisch, zeker in de commissie structuur. Met een 
hele strakke structuur en orde. Daar moesten burgers zich heel erg naar passen. Met het nieuwe 
model is dat veel vrijer. Het gaat nog niet altijd zo gemakkelijk, maar we hebben wel plannen om 
gewoon de gemeente in te gaan. Als er een besluit is die bijvoorbeeld om een sportvoorziening gaat, 
dan zorg je dat je in die kantine of zaal iets geregeld hebt voor belanghebbenden. Natuurlijk richten 
wij ons wel op doelgroepen, niet iedereen is bijvoorbeeld geïnteresseerd in sport. Het idee voor de 
toekomst is dus echt om naar de inwoner toe te gaan. 

Beleidscyclus 

- In welk punt van het beleid worden burgers ingezet om mee te denken over beleidsstukken? 

Dat hangt er helemaal vanaf waar het over gaat. Als we het over de beeldvorming hebben, dan heb 
je soms wel een jaar nodig om een goed beeld te krijgen. Je moet dan goed nadenken op welk punt 
je insprekers wilt hebben, als je helemaal blanco naar inwoners toe gaat dan heeft dat geen zin. Je 
moet eerst zelf informatie hebben. Soms heb je voor kleine besluiten maar één of twee gesprekken 
nodig en dan is het klaar. Het hangt dus heel erg af van het onderwerp. Er ligt wel een rol bij het 
college, de agendacommissie en de fractievoorzitter hoe je dat organiseert. We zijn op dit moment 
nog heel erg aan en vinden en zoeken hoe dat moet. Dat ligt in ieder geval wel in de planning. 

- En als we het hebben over de participatieladder? 

Tja het is altijd lastig om te bepalen waar je op inzet. Hier speelt een vraagstuk over windmolens dat 
heel actueel is. Niemand wil ze hebben maar iedereen wil natuurlijk ook graag van het gas af. Stel je 
zou dit aan de bovenkant van de ladder regelen dan gaat het helemaal mis want dan gebeurt er niks 
en heeft iedereen ruzie met elkaar. Maar als je aan de onderkant inzet dan geeft dat ook heel veel 
onrust en hakken in het zand voor alle andere projecten vanwege de hoge weerstand. Je moet daar 
dus echt in gaan zoeken. Waar gaat het over en wat is het onderwerp? 

Burgerparticipatie 

- Als burgers dan mee denken en participeren. In hoeverre wordt hier dan volgens u gehoor aan 
gegeven? 

Dat is lastig aan te geven maar het hangt van de insprekers af. Vaak zijn er vaste insprekers die toch 
wel eens de neiging hebben om over dingen te klagen. Soms is het dan moeilijk voor deze mensen 
om nee te horen. Best wel vaak dus. Maar nee is natuurlijk ook gewoon een antwoord. Het is daarom 
belangrijk om duidelijke kaders te bepalen om niet teleur te hoeven stellen. Voor ons is de afweging 
tussen individueel en publiek belang daarbij het belangrijkst. Maarja, dat is soms ook een moeilijke 
vraag, want wie zijn nu eigenlijk ‘het publiek’? 

Inspraakverordening 
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- Hoe ervaart u de huidige inspraakverordening? 

Op dit moment is de huidige inspraakverordening meer een houvast en een juridisch raamwerk om 
zaken te kunnen regelen. Vaak maken we een uitzondering. Zoals ik al had aangegeven zijn we op dit 
moment nog heel erg aan het zoeken hoe we dit precies opnieuw gaan vormgeven. Uiteindelijk zal 
dat vanzelf gaan komen naar aanleiding van het vergaderen volgens het nieuwe BOB model. 

Vragen alleen voor raadsleden 

- Right to challenge. Bent u op de hoogte van het onderwerp? 

Nee, ik was niet op de hoogte van het bestaan van dit project en waar het van origineert. Natuurlijk 
hebben wij wel de Quickscan gehad, en die resoneert wel aardig met waar het Right to Challenge 
over gaat. 

- In hoeverre zou u veranderingen en uitbreidingen in de huidige inspraak willen? 

Op dit moment zou ik eerst willen kijken hoe het gaat verlopen met de nieuwe BOB structuur. Deze 
gebruiken wij nog maar net en dit is al een behoorlijke verandering ten opzichte van het vorige 
model dat wij gebruikten. Wij zijn op dit moment nog heel erg aan het zoeken hoe we dit op de beste 
manier kunnen inrichten. Het is nu natuurlijk ook afwachten hoe het straks gaat zonder 
Coronamaatregelen, maar als het straks loopt dan is dat een enorme verbetering en ik denk dat we 
goed op weg zijn. 

- Wat zou u vinden van een aanpak als het Right to challenge? 

Op zich denk ik dat dit helemaal geen raar idee is. Je moet altijd wel goed oppassen wie je dat laat 
doen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je afhankelijk bent van een hele onzekere factoren. Als je 
burgers zelf iets laat regelen moet je bijvoorbeeld goed nadenken over opvolging. Wie gaat het werk 
oppakken als verschillende mensen afhaken van een lopend project? Daarnaast moet je jezelf blijven 
afvragen: wie is het dorp? Individuele belangen kunnen erg verschillen en zijn altijd ondergeschikt 
aan het publieke belang. 
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Súdwest-Fryslân 

Naam griffie:  
Omgeving: Telefonisch  
Datum: 11-5-2021 
Tijdstip: 13:20, duur 20;22 
Interviewvorm: Semigestructureerd interview 

Interviewer: Hoe is het inspreekrecht bij uw gemeente geregeld? 

Geïnterviewde: Het komt van artikel 150 van de gemeentewet. De raad van de gemeente Súdwest 
Fryslân stelt de inspraakverordening vast. Die verordening is best oud. Die is in 2012 in werking 
getreden. Dat is ook, omdat we een herindelingsgemeente zijn. Maar deze verordening is vrij 
oppervlakkig. Een verordening moet sowieso vastgesteld worden door de gemeenteraad. Dat is ook 
een taak van de gemeenteraad. 

Interviewer: In de inspraakverordening staat dat burgers alleen bij de voorbereiding van het beleid 
betrokken worden. Is dat een bewuste keuze? 

Geïnterviewde: Het hebben van een inspraakverordening betekent niet dat dat de enige manier van 
inspreken is. Bij commissievergaderingen kun je bijvoorbeeld ook inspreken. De basis zit wel in de 
inspraakverordening, maar er zijn meerdere mogelijkheden voor burgers om te participeren. 

Interviewer: Dus als ik het goed begrijp is de inspraakverordening het minimale wat juridisch 
geregeld moet worden ten aanzien van het inspreekrecht, maar er verder genoeg mogelijkheden zijn 
om als burger zelf in te spreken bij bijvoorbeeld commissievergaderingen. 

Geïnterviewde: Ja dat heb je goed begrepen. Verder is ook zo dat burgers zelf met voorstellen 
kunnen komen en altijd contact kunnen opnemen met raadsleden en of de griffier. 

Interviewer: Heeft u ook in enig idee in hoeverre burgers op dit moment gebruik maken van het 
inspreekrecht? 

Geïnterviewde: Bij het inspreken bij commissievergaderingen kan dat bij ons op twee verschillende 
manieren. Je kan bij ons alleen inspreken bij commissievergaderingen en dan kun je inspreken op een 
onderwerp dat geagendeerd is voor de commissievergadering. Of je kunt gebruik maken van het 
item:’’ Ynwenners oan it wurd’’. Daar kunnen burgers inspreken over niet geagendeerde 
onderwerpen. En als ik kijk naar geagendeerde voorstellen in 2018 zijn er in totaal 42 burgers die 
hebben ingesproken bij commissievergaderingen. Bij niet geagendeerde voorstellen waren er maar 
15 burgers die in 2018 hebben ingesproken. 

Interviewer: In hoeverre vindt u dat burgers gemakkelijk toegang hebben tot het inspreekrecht? 

Geïnterviewde: Ja hoor vind ik op zich wel inderdaad ja. Je moet er dan ook als burger wel wat voor 
doen, want het is nu momenteel natuurlijk allemaal digitaal. De burgers moeten zich ook digitaal 
aanmelden willen ze inspreken bij commissievergaderingen. Ik denk dat de mogelijkheden die er zijn 
ruimschoots is en Ik denk dat als we kijken naar het aantal mensen dat inspreekt elk jaar dat er 
steeds veel burgers gebruik van maken. Daarnaast kan de burger natuurlijk ook een brief of e-mail 
sturen of ook gewoon rechtstreeks contact opnemen met een raadslid. 
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Interviewer: Bij uw gemeentelijke inspraakverordening heb ik gelezen dat de burgers betrokken 
worden bij de voorbereiding van het gemeentelijk beleid. Denkt u ook dat burgers betrokken kunnen 
worden bij de uitvoering van het beleid? 

Geïnterviewde: Dat kan zeker. En dat gebeurt ook bij onze gemeente. Je hebt het dan al snel over het 
‘’Right To Challenge’’ waar je zelf al naar refereerde. We hebben 89 kernen. En bij een dorp dat 
onder ons valt onderhouden de burgers zelf een speelweide. Laatst was er een voorstel voor een 
zwembad in Bolsward wat gesloten moest worden. En er waren een groep burgers die zelf de 
exploitatiekosten konden verbeteren zodat het zwembad open kon blijven. Toen heeft de 
gemeenteraad de burgers uitgedaagd om het te laten zien. 

Interviewer: Als burgers dan meedenken en gebruik maken van het inspreekrecht bij een 
commissievergadering, in hoeverre wordt er dan volgens u echt gehoor aan gegeven. En hebben de 
burgers dan ook het gevoel dat ze gehoord worden? 

Geïnterviewde: Sommige Mensen denken wel eens dat een burger zich Alleen gehoord voelt als het 
uiteindelijke antwoord ja is, maar er zijn ook veel burgers die met een nee tevreden zijn als er maar 
een onderbouwd argument ten grondslag ligt. En daar gaat het vaak om. Het antwoord hoeft niet 
altijd ja te zijn als iemand maar gehoord wordt en er een onderbouwd argument ten grondslag ligt. 
Als een raad maar goed kan uitleggen waarom de insprekende burger zijn gelijk niet krijgt. 

Interviewer: Dus als ik goed begrijp is het van belang dat de raad kan uitleggen waarom ze tot een 
bepaalde keuze zijn gekomen om zoveel mogelijk burgers tevreden te houden. 

Geïnterviewde: Niet zo zeer tevreden houden, maar meer de burger het gevoel geven dat ze gehoord 
worden door met ze in gesprek te gaan en uit te leggen waarom we tot een bepaalde keuze zijn 
gekomen. 

Interviewde: Dat was mijn laatste vraag. Ik wil u bedanken voor het interview en ik kan dit interview 
goed gebruiken voor mijn onderzoek. 

Geïnterviewde: Niks te danken, heel veel succes met je onderzoek! 

Súdwest-Fryslân 

Naam Raadslid/voorzitter:  
Omgeving: Telefonisch 
Datum: 21-5-2021 
Tijdstip: 11:00, duur 21;19 
Interviewvorm: Semigestructureerd interview 
 

Interviewer: Hoe is de inspraakverordening/recht bij uw gemeente geregeld en kunt u daar een 
toelichting op kan geven? 

Geïnterviewde: Het is zo geregeld dat er kan ingesproken worden bij de verschillende commissies. 
We hebben drie commissies in Súdwest Fryslân. Dat zijn de commissies Doarp, Stêd en Omkriten 
(DSO), Boarger en Mienskip (BM) en Bestjoer en Finânsjes (BF). Bij deze commissies kan er worden 
ingesproken bij de onderwerpen die op de agenda staan. Nu wil het ook wel eens dat mensen in 
willen spreken bij iets wat niet op de agenda staat en dat kan en dat hebben we genoemd: 
‘’Ynwenners oan it wurd’’. 
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Interviewer: En als ik het goed begrijp mogen de burgers bij de drie verschillende commissies 
inspreken als ze dat willen. En hoe lang ze mogen spreken staat in het regelement van orde van uw 
gemeente. 

Geïnterviewde: ja hoor, de burgers hebben dan vijf minuten. Ik ben ook voorzitter van de commissie 
DSO en over het algemeen gezien wordt er netjes aan de vijf minuten gehouden, maar dan wordt er 
een vraag vanuit de commissie gesteld en ja dan is die vijf minuten regeling niet meer aan de orde. 

Interviewer: In Hoeverre maken burgers gebruik van het inspreekrecht? 

Geïnterviewde: Ik heb geen exacte gegevens, maar bijvoorbeeld vorig jaar was er een 
bestemmingsplan buitengebied. Het was geloof ik 3/4 van onze gemeente ging het over en wij 
hebben Natuurlijk een heel groot buitengebied dus we hadden meer dan 150 inspraakreactie op het 
bestemmingsplan. Een groot deel van deze mensen hebben nog ingesproken in de commissie zelf. 
Daar hadden we twee avonden voor nodig. Bovendien zijn het niet alleen burgers die er veel vanaf 
weten die inspreken, maar ook burgers die er minder belang bij hebben. Als het nodig is wordt er 
goed gebruik van gemaakt. 

Interviewer: In hoeverre vindt u dat burgers gemakkelijk toegang hebben tot het inspreekrecht? 

Geïnterviewde: Volgens mij heel makkelijk als fracties en partijen zijn we ook vaak naar buiten en 
hebben contact met burgers en als er iets is dan noemen ze dat ook altijd hè van je kunt inspreken of 
er iets over zeggen. We worden ook uitgenodigd door belanghebbende van kom hier even kijken 
want dit speelt hier en dan kun je als fractie uitgenodigd worden maar je kunt ook als commissie 
leden worden uitgenodigd om ergens over te spreken. Dus al met al hebben burgers veel 
mogelijkheden om in te spreken en proberen wij als FNP ook burgers op de hoogte te stellen van de 
verschillende mogelijkheden. 

Interviewer: Als burgers dan meedenken en participeren in hoeverre wordt hij dan volgens uw 
gehoor aan gegeven? 

Geïnterviewde: Dat gaat steeds beter en er wordt meer gehoor aan burgers gegeven. Het was In het 
begin echt wennen, want de raadsleden zijn nog steeds verantwoordelijk voor de stemmingen, maar 
er is steeds meer oog voor de burger. Je kunt niet aan inwoners van alles vragen van hoe vinden jullie 
dit en wat gaan we hier doen en dan aan het eind zeggen van ja nou ja je hebt je best gedaan maar 
wij gaan precies het tegenovergestelde doen wat jullie vinden. Dat is dus een leerproces voor ons en 
ook heel zeker voor een college en raad en daarom hebben we ook een werkgroep veranderende rol 
van de raad opgericht waar we over dit soort dingen praten met elkaar. Hoe kunnen we dit beter 
doen en bij de verkiezingen hoe we opkomst kunnen verhogen en wat is de rol van de raad daarin 
om burgers te betrekken bij ons werk. 

Interviewer: Hoe ervaart u de inspraakverordening van uw gemeente en ziet u verbeterpunten? 

Geïnterviewde: Er wordt gebeld, gemaild en we krijgen brieven toegestuurd. We hebben als fractie 
FNP in elke dorp en wijk contactpersonen die benaderd kunnen worden door burgers als er wat 
speelt. Dan bellen we daar even mee en vragen we hoe het gaat in het dorp of wijk. En moet je als 
politieke partij zelf ook de mensen gaan benaderen. Verder kan er ingesproken worden in 
commissievergaderingen en kunnen burgers zienswijzen indienen op bestemmingsplannen. Al met al 
ben ik als fractievoorzitter tevreden hoe het in onze gemeente is geregeld. 

Interviewer: Hoe kijkt u naar het nieuwe voorstel om het uitdaagrecht wettelijk te verankeren? 
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Geïnterviewde: Onze gemeente maakt dus al gebruik van het uitdaagrecht. De gemeente daagt 
burgers uit en andersom, dus daar zal niks veranderen. Alleen is het organiseren van het 
uitdaagrecht moeilijk, omdat burgers nog steeds afhankelijk zijn van de gemeente. Bovendien is de 
gemeente nog steeds juridisch verantwoordelijk en is het nog wel wat om burgers iets namens de 
gemeente zelf uit te voeren. Hoe meer gemeentes meer bezig zijn met insprekende burgers, hoe 
beter maar er moet ook aandacht zijn voor de knelpunten die optreden met het organiseren van het 
uitdaagrecht. 

Interviewer: Dat was mijn laatste vraag van het interview. Ik wil u bedanken voor uw tijd en ik kan dit 
interview goed gebruiken voor mijn onderzoek. 

Geïnterviewde: Geen dank! Succes met je onderzoek en wat je later nog van plan bent om te doen. 
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Raalte 

 

In hoeverre maken burgers op dit moment gebruik van het inspreekrecht in de gemeente Raalte? 

- In mijn beleving te weinig, maar dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de manier waarop wij 
beleid voorbereiden. We proberen altijd in een vroeg stadium de samenleving te betrekken. En dan 
komt er uiteindelijk een voorstel bij de raad waar de samenleving dan van zegt: ‘’nou daar zijn we het 
eigenlijk wel mee eens’’. Daarmee vang je aan de voorkant eigenlijk al heel erg veel af. 

Op wat voor manier wordt de samenleving daar dan aan de voorkant bij betrokken? 

- Op verschillende manieren. De laatste keer is er nieuw cultuurbeleid vastgesteld. Dat is in overleg 
met de culturele sector gegaan. In Heino en in Luttenberg moest er op een gegeven moment een 
locatie voor nieuwbouw gevonden worden en daar is vervolgens de vraag aan de dorpen zelf gesteld. 
Welke mogelijkheden zien jullie en wat zijn geschikte locaties? En daar komt dan iets uit wat groot 
draagvlak heeft en dat wordt vervolgens aan de raad voorgelegd. En dan zie je dus dat het draagvlak 
door de manier van opereren aan de voorkant al gezocht wordt, waardoor inspraak richting de 
gemeenteraad toch wat minder nodig is voor sommigen, laat ik het zo zeggen. Wat je wel merkt is 
dat in bijna alle processen er ook altijd tegenstanders en die roeren zich dan natuurlijk wel en dat is 
ook goed. 

Maken zij dan wel concreet gebruik van het inspreekrecht of worden zij ook al aan de voorkant 
betrokken? 

- Ja. 

U geeft aan dat u zou willen dat er toch wat meer gebruik zou worden gemaakt van het 
inspreekrecht. Denkt u dan dat de gemeente daar bijvoorbeeld niet genoeg informatie over verstrekt 
op de site dat de mogelijkheid er überhaupt is? 

- Elke keer als er een advertentie komt dan geven we wel aan dat de mogelijkheid er is om in te 
spreken. Zowel op geagendeerde onderwerpen als op niet geagendeerde onderwerpen. Van dat 
laatste wordt ook wel gebruik van gemaakt, niet zo heel veel, maar het gebeurt wel. Wat we ook 
doen is, door corona is dat nu wat lastiger, maar elke raadsperiode proberen we in elke kern te 
bezoeken als gemeenteraad om op die manier ook op te halen wat er speelt in die kern. Om een 
goed gevoel te krijgen van wat er nou leeft in die samenleving. 

U gaf al aan dat er veel gebruik wordt gemaakt, niet zozeer van het inspreekrecht, maar wel van het 
betrekken van de samenleving aan de voorkant van het beleid. Veelal bij de agendering en de 
beleidsvoorbereiding, zijn de burgers dan in andere stadia zoals bijvoorbeeld de uitvoering van het 
beleid wat minder betrokken? 
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- Daar heb ik wat minder zicht op, maar het beeld wat ik daarbij is dat dat vaak over de openbare 
ruimte gaat. Dat gaat in goed overleg met de Wmo raad. Als het gaat om uitvoering van beleid die 
vinden daar ook wel wat van. De Wmo raad heeft daar ook wel gezegd van zij dat nog een keer in 
gesprek willen met de gemeenteraad, dat is gewoon goed. Daar staan wij ook voor open. 

Ik kreeg laatst een berichtje doorgestuurd die in de plaatselijke krant van Raalte stond dat jullie ook 
een zomercursus organiseren om de samenleving er wat meer bij te betrekken en daar zijn ook al 
een aantal raadsleden uit voort gekomen. 

- Er zijn twee dingen. Politiek actief van ProDemos en de fractie Burgerbelangen die organiseren een 
zomerschool. Politiek actief doen wij samen met Olst-Wijhe en de zomerschool die is van een 
plaatselijke partij die doet dit vaker, in ook overleg met en samenwerking met partijen uit Ommen en 
Hellendoorn, dus dat ligt wat breder. Maar in dit geval is het volgens mij specifiek Raalte en dat is 
een initiatief van een partij. En dat valt in die zin buiten de gemeente. Op zich wel goed maar politiek 
actief en die zomerschool lopen een beetje door elkaar. 

En die sluiten in die zin ook niet helemaal goed op elkaar aan? 

- Daar zit wel overlap in, ja. 

Is de samenleving over het algemeen positief over die initiatieven? 

- Politiek actief hebben we een keer eerder gedaan, ook weer samen met Olst-Wijhe en dat leidde 
tot een hoge opkomst. Er mogen maximaal 30 komen, maar er waren er geloof ik 34. Daarvan 
hebben we gezegd: ‘’dat doen we gewoon’’. Maar daar was best wel belangstelling voor en begin dit 
jaar hebben we politiek actief ook weer weggezet en dat heeft in elk geval geleid tot een aantal 
jongeren in de werving en de werving voor deze ronde loopt op dit moment. 

Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden om dan concreet gebruik te maken van het inspreekrecht? Is dat 
ouderwets naar de raad toe, of nu dan via een beeldverbinding, of zijn er ook andere mogelijkheden, 
bijvoorbeeld het insturen van een filmpje? 

- Even een stap terug. We kennen geen inspreekrecht meer bij de raadsvergaderingen. Daarvan 
hebben we gezegd, goh daar zijn de kaarten geschud, dus dat heeft niet zo gek veel zin. Dan geef je 
ook een verkeerd signaal af aan de samenleving, je doet net alsof dat soort momenten er nog toe 
doen, terwijl dat niet het geval is. Begin deze raadsperiode hebben we gezegd van laten we nou eens 
ophouden met de traditionele manier, want dat is echt van jij vertelt een verhaal, de raad stelt nog 
een paar vragen en dat is het dan. Eigenlijk eenrichtingverkeer. We hebben nu de rond-de-
tafelgesprekken. Met de nadruk op gesprek. Het is niet zo dat je een verhaal vertelt en dat dat het 
dan is, maar dat leidt dan tot een gesprek, als het goed is. Het ligt soms wel een beetje aan het 
onderwerp, ook aan de inspreker moet ik er wel even bijzeggen. Elke gemeente heeft zo zijn vaste 
groep mensen, maar over het algemeen leidt tot een gesprek. We nodigen ook wel eens mensen uit, 
bijvoorbeeld voor de Human Capitol Agenda hebben wij een aantal ondernemers uitgenodigd om 
ook met hen het gesprek aan te gaan. Wat betekent dat nou voor jullie, wat haal je er nou uit, heb je 
nog ergens last van. Dat geeft hele mooie gesprekken. We hebben ook gezegd dat het voor sommige 
mensen heel spannend is om met de raad in gesprek te gaan. We hebben gezegd dat er per fractie zit 
er maximaal één iemand aan tafel. We hebben acht fracties dus dan zit je er al met acht plus een 
wethouder, een ambtenaar, de voorzitter en een griffier, dan zit je al met twaalf man. Nou dat is op 
zich nog een hele grote groep als je niet gewend bent om met grote groepen in gesprek te gaan. Tot 
nu toe werkt dat harstikke goed. 
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Wordt er ook echt wat gedaan met hetgeen wat de burgers in brengen? 

- Ja. Een mooi voorbeeld, we hadden laatst een bestemmingsplan waar geen zienswijze op was 
ingediend en standaard is bij ons geen zienswijze dan maken we er een hamerstuk van. Maar in dit 
geval kwamen er toch een paar mensen inspreken en dat ging over de ontwikkeling van een spoorlijn 
en dat heeft toen uiteindelijk wel geleidt tot een toezegging van de wethouder dat er met ProRail 

over een aantal onderwerpen doorgepraat gaat worden. Het is niet zo dat het voor de vaak is, 
integendeel, er wordt echt wel wat meegedaan. Wat op dit moment actueel is, is digitale inspraak bij 
zonneparken. Daarvan hebben de eigenaren van de gronden gezegd: ‘’laat het maar doorgaan want 
wij willen geld verdienen’’, even heel kort door de bocht. En omwonenden zeggen dan: ‘’nee, dat zou 
je niet moeten doen want je sluit daarmee ook een aantal mensen uit en de raad heeft gezegd: ‘’nou 
dat zijn wij eigenlijk wel met jullie eens’’. Toen dat onderwerp aan de orde was is de raad daar ook 
behoorlijk tegenin gegaan, het college zegt: ‘’we willen doorgaan’’ En de raad zei: ‘’nee dat willen we 
niet’’. Uiteindelijk heeft het college gezegd dat ze met een aangepast voorstel zouden komen, en dat 
ik nu begreep is dat dat voorstel er ook niet komt. En, nou bewoners kunnen dan, en dat was jouw 
oorspronkelijke vraag, hoe kunnen ze inspreken? Dat kan inderdaad gewoon via Teams, maar er 
worden de laatste tijd ook gewoon brieven gestuurd, en die zetten we dan bij de vergaderstukken 
van de raad en sommigen lichten dat dan nog een keer toe. Als mensen willen kunnen ze met een 
filmpje of een korte presentatie ook wat doen, maar dan wel kort. Er was ook een keer iemand die 
dacht dat hij driekwartier de tijd had, en dat gaat hem niet worden. Die had iets van 30-40 sheets, 
daar is toch maar op ingegrepen op een gegeven moment. Maar we zeggen altijd wel probeer het 
kort te houden, probeer in een paar punten of zinnen in de sheets aan te geven wat nou jouw punt is 
waarover je met de raad in gesprek wil. 

Hetgeen wat u nu schetst, is dat dan wel bij de raadsvergaderingen of ook bij een rond-de-
tafelgesprek? 

- Nee, bij de rond-de-tafelgesprekken, niet bij de raadsvergaderingen. 

Als u er zo een beetje naar kijkt, in de huidige vorm van de inspraakverordening, hoe ervaart u de 
inspraakmogelijkheden, bent u er positief over of zou u toch wat veranderingen willen zien? 

- Ik ben er wel positief over, maar wat ik net al aangaf, ik vind eigenlijk dat er nog wat meer mensen 
zouden moeten komen, maar ja het is wat dubbel. Als je aan hele goede beleidsvoorbereiding doet, 
waarvoor zou je dan nog naar de raad om te zeggen dat er gewoon een goed voorstel ligt? Dat 
gebeurt zelden. In die zin denk ik wel dat de aanpak die we hebben goed is, nogmaals waarom zou je 
nog een keer gaan vertellen je het eens bent met het voorstel, het gevaar is wel dat je dan als raad 
alleen de tegenstanders krijgt. In een heel enkel geval komen de voorstanders ook nog eens een keer 
het verhaal vertellen om het evenwicht in de discussie te krijgen, daar wordt soms ook door het 
college ook wel op gestuurd merk ik. Wat we met de raad op pad hebben, is dat we actief gaan 
ophalen wat er speelt in de kern en dat krijgt dan ook een gevolg. We houden als griffie, het proces is 
zo ongeveer van we gaan naar een kern, mensen kunnen daar pitchen, die pitch nemen we mee 
terug naar de raad ook komt er een ambtelijk advies op via het college bij de raad en dan houden we 
ook strak bij van hoe is nou de stand van zaken, wordt er wat mee gedaan, wordt er niet wat mee 
gedaan? En op het moment dat er wat mee gedaan wordt dan houden we ook de voortgang bij 
totdat het is afgerond, dat werkt heel erg goed. Maar daarmee bereik je ook dat mensen dus niet 
meer naar de raad hoeven te komen, zo van goh, we hebben iets en daarmee moeten jullie het doen. 
Het is halen en brengen zou ik zeggen. 
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Is het dan soms ook omgedraaid dat de inhoudelijke discussie een beetje naar voren wordt 
getrokken en dat de raadsleden die dan niet bij zo’n rond-de-tafelsessie aanwezig zijn een beetje het 
gevoel hebben bij de raadsvergadering dat zij er misschien een beetje als stemvee bij zitten of is dat 
wat te kort door de bocht? 

- Dat is denk ik te kort door de bocht. Kijk, tuurlijk heb je altijd, tenminste bij ons is het zo dat de 
fracties voor de rond-de-tafel al vergaderd om te kijken van hoe zitten we nou in de wedstrijd? Na de 
rond-de-tafel en voor de raad is er sowieso altijd een fractievergadering. Kijk je zet wel de 
woordvoerders per agendapunt aan tafel, dat kan dus ook wisselen, als het gaat over energie en 
daarna over een bestemmingsplan kunnen er best twee verschillende mensen aan tafel zitten, maar 
wel steeds één per agendapunt per fractie. Dan zitten de raadsleden als er fysiek vergaderd wordt 
wel gewoon in de zaal, als we digitaal vergaderen dan voeren de woordvoerders het woord, maar dat 
de rest van de fractie wel meeluistert. En kijk op het moment dat iemand een punt heeft en dat toch 
even naar voren wil brengen dan doen we daar niet zo moeilijk over en dan kan dat gewoon. Kijk 
waar ik het met de raadsleden wel eens over heb, ik gaf net voorbeelden van cultuurbeleid en een 
paar bestemmingsplannen of woningbouwlocaties, alles is met de samenleving al besproken en dan 
komt de raad aan het einde nog een keer en die mag dan zeggen dat het goed is, want anders dan 
roept een wethouder: ‘’u weet niet wat er in de samenleving speelt en u bent toch 
volksvertegenwoordiger u moet toch weten dat dit akkoord is’’. En ja waar zit dan nog de rol van de 
raad? Als de rol van de raad alleen nog maar die van de man met de hamer is die zegt van we tikken 
hem af, het is goed, dan is de politieke rol van de raad gewoon weg. En dat houd ik de raadsleden 
wel voor. Jullie zijn een politiekorgaan, jullie moeten politieke besluiten nemen en politiek ook 
sturen. En politiek sturen is wat anders dan achteraf zeggen van dat alles goed is. Wees je dus wel 
bewust van je eigen rol en ga daar eens over nadenken. 

En wordt daar in verschillende fracties ook heel anders over gedacht of is dit een recept waarvan 
iedereen denkt, dit werkt best wel goed in de huidige vorm? 

- Ja, verschillend. Dat is ook de manier waarop je je raadswerk wil doen. Nee, ik zie raadsleden die als 
de microfoon niet aanstaat zeggen: ‘’ja moet je luisteren, ik ben voor vier jaar gekozen en daarna 
moeten ze me maar afrekenen en tussentijds moeten ze niet langskomen. Ik ben gekozen en ik weet 
wat goed is voor de burger.’’ En als de microfoon aanstaat zeggen: ‘’nee maar we moeten wel goed 
luisteren naar de burger en naar de samenleving’’. Mensen zitten daar dus wel eens anders in. Maar 
ik spiegel het wel bij raadsleden, jongens wees je bewust van je bewust van je politieke rol en 
probeer veel meer aan de voorkant richtlijnen mee te geven, kaders net hoe je het noemen wilt, van 
probeer een richting te bepalen en vervolgens stuur je het college op pad om eens te kijken wat er in 
die richting nou reëel mogelijk is, maar als jullie geen richting bepalen doet het college dat. En met 
alle respect, de wethouders zijn gewoon bestuurders en geen verkozen volksvertegenwoordigers. 

U heeft het een aantal keren gehad over de selecte groep die gebruik maken van een rond-de-
tafelsessie of van het over het ‘negatieve’ inspreekrecht in de raad. Hoe groot is deze groep globaal? 

- Dat wisselt wat. Ik zie nu bij die zonneparken dat een aantal mensen zich behoorlijk roert, dat is ook 
afhankelijk van het zonnepark, als daar de discussie geweest is zie je die mensen ook niet meer terug. 
We hebben ook wel gezien dat politieke partijen het gebruiken of misbruiken. Dat is ook een mooie 
discussie in de raad. We hadden de SP in de raad en die is eruit gevallen bij de laatste verkiezingen en 
die probeert zich te profileren dus gaat inspreken. Voor de verkiezingen deed GroenLinks dat, dat 
vonden de raadsleden ook wat ongemakkelijk. Wij zijn er niet voor een politieke partijen om hen een 
platform te bieden, maar het zijn wel burgers die willen inspreken dus dat moet je ook maar gewoon 
laten gebeuren denk ik dan. 
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Geven zijn dan ook echt specifiek aan: ‘’ik ben hier als burger ik vertegenwoordig verkapt GroenLinks 
of de SP’’? 

- Ja, dat wordt dan gewoon aangegeven. De SP heeft dan die actie gehouden en dat leidt dan weer 
tot inspreken. Aan de andere kant, op het moment dat zij opkomen voor een groep burgers die zegt 
wij zijn daar ontevreden over, ja, in principe is daar niks mis mee. Als meneer Jansen inspreekt 
waarom zou je dat wel goed vinden, en als het iemand van de SP is niet goed vinden? Waar het om 
gaat is dat je hoort wat er in de samenleving speelt, dat je daar wat mee doet, of niet, dat je zegt dat 
we andere regels met elkaar hebben afgesproken. 

Nog even een stapje terug richting de burgers. Stel de burgers hebben gebruik gemaakt van een 
rond-de-tafelgesprek of het inspreekrecht in de raad, geven zij soms dan ook feedback mee? Dat ze 
misschien iets anders zouden willen zien of dat zij ergens tegenaan lopen? 

- Nee nu niet meer. In het verleden hadden we gasten van de raad en die vroegen wij altijd om 
feedback. En die was nogal prak. Als de BVD er nog was dan waren wij allang failliet geweest. 
Raadsleden luisteren niet naar elkaar, ze zeggen allemaal precies hetzelfde, die herhaling daar heb je 
helemaal niks aan. Dat ging er wel strak bij langs. Ik heb dat een keer teruggelegd in het presidium. 
Van beste fractievoorzitters dit krijgen jullie terug aan feedback, gratis advies, doe er wat mee. Toen 
zei één van de fractievoorzitters: ‘’ja, dat is toch raar. Je nodigt mensen uit voor een vergadering en 
dan vraag je nog feedback ook. Dat doe je toch je niet.’’ Einde van het liedje was dat de feedback is 
afgeschaft. Dat vond ik wel heel jammer. Het is echt gratis advies. Wat je wilt is dat ze geïnteresseerd 
zijn in de politiek, in elk geval wat er leeft in jouw gemeente. En als ze dan aangeven: ‘’goh, de 
manier waarop jullie bezig zijn met politiek dat boeit helemaal niet’’. Ja, hoe krijg je dan nieuwe 
mensen die actief in de politiek willen zijn, daar moet je ook over nadenken. 

Of het dan helpt om die feedbackronde af te schaffen daar zet ik ook mijn vraagtekens bij. 

- Wat we wel altijd doen is mensen die meespreken als laatste het woord geven. Aan het einde van 
het agendapunt kunnen zij nog een keer een aantal dingen aangeven. Dat gaat ook niet altijd goed 
‘’Ja, de wethouder heeft mijn vraag niet goed beantwoord’’ Daar gaat het dan niet meer om. 

Ik heb harstikke veel informatie gekregen over het inspreekrecht, waarvoor dank. Zijn er nog zaken 
over het inspreekrecht die u mee zou willen geven? 

- Nee op dit moment niet. Waar ik wel eens aan zit te denken, en dan gaat het over wat grotere 
onderwerpen, bijvoorbeeld de kadernota vooruitlopend op de begroting daarvoor zou ik eigenlijk wel 
eens een oploop willen organiseren, een soort ‘motiemarkt’, wat je sommige gemeenten ook wel 
ziet. Je kent het? 

Ik heb er wel eens van gehoord inderdaad. 

- Dat je op die manier een beetje gaat ophalen van wat vindt de samenleving belangrijk waar je 
samen mee aan de slag gaat, maar dat is weer een volgende stap. Ik heb wel zoiets van je moet nooit 
tevreden achterover gaan leunen als griffier, je moet altijd wel wat te doen hebben. Op het moment 
dat het goed gaat dan kun je ook een volgende stap zetten. En dat gesprek kun je dan met de 
raadsleden weer aangaan. Wat we deze raadsperiode gedaan hebben is aan het begin van de 
raadsperiode overleggen van hoe vind je nou dat we met elkaar zouden moeten vergaderen? En dat 
heeft tot deze nieuwe opzet geleidt. En ik vind dat we dat volgende keer weer moeten gaan doen. 
Goh, we hebben nu een aantal dingen gerealiseerd met elkaar, is dit nou jullie ideale eind plaatje of 
zeg je van er zit toch nog wat ontwikkeling in, dat gesprek moet je blijven voeren. 
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Ligt ervoor bijvoorbeeld zo’n motiemarkt al een format op tafel? 

- Nee nog niet, daarvoor loop ik nog net iets te ver voor de muziek uit, maar dat moet je wel blijven 
doen als griffier. 

Harstikke bedankt voor uw tijd. 

Raalte 

 

Wordt er op dit moment in de gemeente Raalte al actief gebruik gemaakt van het inspreekrecht? 

- Ja, dat lijkt mij wel. Kijk ik zit nu in mijn tweede termijn van de raad en daarvoor ben ik ook een hele 
tijd raad ondersteuner geweest als steunfractie. We zijn toen begonnen met de eerste termijn met 
de eerste termijn dat ik erin zat, toen hadden we nog een raadspleinsessie en dan had je het 
inspreekrecht en dat was dan formeel 5 minuten dat een inwoner dan kon inspreken. Ik ben zelf 
voorzitter geweest van de raadspleinsessie, daar moet je ook een beetje flexibel mee omgaan. Kijk, 
als het een heel zwaar onderwerp is dan zeg je van 5 minuten is gewoon de max, daar gaan we dan 
ook niet vanaf wijken, maar toen had ik ook wel als voorzitter dat als één of twee insprekers hebt 
dan geef je ze ook wel de ruimte, als dat nou een keer zeven à acht minuten is dat ook niet zo’n 
ramp. Dat was dus flexibel. Nu sinds deze termijn hebben we rond-de-tafel. De rond-de-tafel is nog 
opener. Inwoners kunnen zich gewoon aanmelden en dan hebben we echt een rond-de-tafelgesprek. 
Ik ben ook rond-de-tafel voorzitter geworden vanuit de raadspleinsessies. Dat doen we nu met 
geloof ik vijf raadsleden, dan ben je om de beurt voorzitter. Inwoners kunnen zich gewoon 
aanmelden en mogen aan tafel met de woordvoerders van de fracties. Het mag ook een steunfractie 
lid zijn. Zij zitten dan samen met een wethouder of een ambtenaar aan tafel die dan ook 
verantwoordelijk zijn voor die portefeuille. Inwoners kunnen dan gewoon meepraten aan de rond-
de-tafel. Dat is wat informeler. Nu omdat het digitaal moest moet je er als voorzitter ook wat 
formeler opzitten, anders is het heel lastig vergaderen, maar ik vond het wel leuker en het is als 
voorzitter wel wat uitdagender, want het is wat vrijblijvender en wat vrijer. Om dan die vergadering 
te leiden moet je wel een beetje aanvoelen wanneer je het best wel een beetje loslaten, laat 
iedereen maar even met elkaar praten, is niet zo’n ramp. Maar wanneer het een over een zwaar 
onderwerp gaat, daar bedoel ik bijvoorbeeld windmolens of zonneparken mee, je kent ze wel, van 
die zware onderwerpen. Dan wordt het vaak wat lastiger, dan moet je ook als voorzitter wel wat 
formeleren zijn, ook naar een inwoner toe. Zo van, ik stop nu even, dit kan niet. Dan moet je soms 
bijna formeel zo’n eerste en tweede termijn houden. Dat hangt een beetje van het onderwerp af. 
Vaak kan je bij sociale domein onderwerpen wat flexibeler mee zijn. 

Hoe vaak wordt een rond-de-tafelsessie georganiseerd? 

- Dat is elke veertien dagen. Dat is nu sinds we de rond-de-tafelsessies houden ook wat in veranderd. 
Eerder had je een raadspleinsessie één keer in de maand en ook één keer in de maand een 
raadsvergadering. Nu heb je om de veertien dagen een rond-de-tafelsessie en soms ook nog 
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paralelsessies, twee rond-de-tafelsessies op één moment. Eén keer in de veertien dagen heb je ook 
een besluitvormende raad. 

Wordt er naast de rond-de-tafelsessies ook nog gebruik gemaakt van het traditionele inspreekrecht 
wanneer de raad bijeen komt? 

- Nee, want dan ben je al met de besluitvorming bezig. Kijk, dan zou er tussendoor echt iets moeten 
gebeuren dat je zegt ‘’hé dit is toch wel zo aangrijpend nu moeten we even terug’’, maar vaak is het 
dan dat zo’n onderwerp helemaal van de agenda wordt gehaald, dat is geloof ik ook al een keer 
gebeurd. Er kwam wat ruis vanuit de inwoners, toen zeiden we ‘’hé, daar moeten we even op 
ingrijpen’’, toen hebben we 

besloten dat de wethouder even een stapje terug moest, dat het onderwerp even wat beter 
uitgezocht moest worden. Dan komt zo’n onderwerp vaak na twee drie maanden weer terug op de 
agenda. Maar dan heb je nog van tevoren een rond-de-tafel om het weer even te bespreken. Als de 
raad tot de besluitvorming komt dan wordt er nog wel een debat gehouden, maar dan zijn er ook wel 
vaak onderwerpen die dan gewoon als hamerstuk worden afgetikt. 

Is er een grote groep belanghebbenden die gebruik maakt van de rond-de-tafelsessies of is dat vaak 
een groep die u vaker terug ziet komen? 

- Jawel, je ziet wel de personen vooral vanuit de plaatselijke belangen vaker. In Raalte hebben wij 
negenen, elke kern behalve de grootste kern Raalte, die heeft geen Plaatselijk Belang, maar de 
andere kernen wel. Dat is ook al een hele grote spreekbuis voor zowel het college als voor de 
raadsleden. Die zie je vaak wel een keertje aan tafel. Daarnaast heb je vaak van bijvoorbeeld een 
sportvereniging een voorzitter die je wat vaker terugziet omdat het dan over zulke zaken gaat. Maar 
ook wel mensen waarvan je denkt ‘’hé, die heb ik nog niet eerder gezien’’. 

Vindt u dat er vanuit de gemeente een goed initiatief ligt om zoveel mogelijk burgers aan te spreken 
zodat de groep die gebruik maakt van de inspreekmogelijkheden steeds groter wordt? 

- Dat kan altijd beter natuurlijk. Dat is ook gewoon heel lastig, politiek is niet sexy. Het is niet leuk. 
Over het algemeen, mensen die er niks mee hebben die denken vaak dat het een ver van mijn bed 
show is. 

Wat voor initiatieven liggen er dan vanuit de gemeente, hoe proberen zij zoveel mogelijk mensen te 
bereiken? 

- Op die manier, ja dan heb je het over de burgerparticipatie. We hebben bijvoorbeeld het initiatief 
‘Groen samen doen’, dat is dus echt een groen iets, normaal zou dat heel veel roering geven, dit is 
echt een hele vorm want heel plat gezegd, je gooit alle mensen bij elkaar in een hok, in een 
restaurant, toen kon dat nog voor corona en dat waren geloof ik dik honderdvijftig man en dat ging 
over ‘Groen samen doen’ de eerste sessie. Boeren, milieumensen, iedereen is toen bij elkaar gezet, 
groep van gemaakt, die hebben een heel beleidsplan geschreven over alles wat met het groen te 
maken heeft. Die groep leeft ook nog steeds, die gaan door als een soort adviesgroep, maar we 
hebben toen in de raad dat groenbeleidsplan gehad dat daar unaniem voor gestemd is, daar is verder 
helemaal geen debat over geweest. Wij konden daar als raad weinig van vinden want dit is gewoon 
vanuit de inwoners gekomen, dat is een heel mooi voorbeeld. Zo heb je nu de Omgevingswet, ook 
zo’n heikel onderwerp, daar zijn wij nog lang niet. Bij ons in Nieuw Heeten, één van de kernen, daar 
hebben ze kroketje halen op vrijdagmiddag. Bij de cafetaria zaten een aantal ambtenaren en daar 
kon je een kroketje halen. Dat deden ze heel leuk. Ik ben daar toen zelf ook even heen geweest 
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omdat ik even wilde weten hoe dat ging. Daar hadden ze dus dat plan liggen van de Omgevingswet 
en dit is het gewoon van ‘’wat zou jij kunnen verbeteren als het over Nieuw Heeten hebt?’’ Daar is 
ook weer een plan uitgekomen. En nu zijn er 115 mensen, luistervinken heet dat. Er zijn nu 115 
mensen overgebleven die meepraten met over de Omgevingswet. En dan hebben we nog, een beetje 
uit de koker van gemeente Belangen, ‘de raad op pad’. 

‘De raad op pad’ zijn we voor corona mee gestart. Dat betekent dat we langs elke kern gaan. In de 
grotere kernen zoals Raalte meer op wijkniveau. Daar gaan we dan naar toe als in combinatie met 
Plaatselijk Belang. Dan mogen mensen vertellen wat ze wat voor vragen ze hebben, of ze wensen 
hebben voor hun dorp, maar ook waar ze trots op zijn. Dan wordt dat op die avond zelf aangehoord 
door de raad. Het is de raad op pad. De eerste keer ging het mis want toen name het college een 
beetje het voortouw. Maar dat moet je ook leren, het is een lerend proces. Uiteindelijk gaat het nu 
best goed, alleen corona gooide roet in het eten, toen is alles weer stil gelegd. Volgende week 
hebben we de eerste digitale sessie weer met de raad op pad in Broekland. Dat gaat digitaal, maar 
het mooiste is natuurlijk als de onder de mensen komt. Daar kwamen een aantal punten uit, heel 
verschillend per kern, dat kun je niet met elkaar vergelijken. Dat wordt dan in een volgende sessie 
behandelt in de raad, daar gaan we het dan over hebben. Is dit iets wat we als raad zelf moeten 
behandelen? Is dit iets voor een ambtenaar die dat op moet pakken? Is dit iets voor het college? Is 
dit iets om een raadsvoorstel van te maken of zelfs een beleidsstuk? En zo komen daar dan dingen 
uit, daar hebben we het de eerste keer dan over. Een voorbeeld, er was een klein jochie en die wilde 
graag een skatebaan hebben in Mariënheem en die skatebaan is er uiteindelijk ook gekomen. 

Dus er wordt ook echt wat mee gedaan. 

- Ja, dit zitten we kort bovenop. Ik zeg altijd ‘’niks is dodelijker dan als je er niks mee doet’’. Als je die 
mensen met een kluitje het riet in stuurt ben je die kwijt, die mensen zie je nooit meer terug. 

Hebben belanghebbenden ook nog na de besluitvorming de kans om er op in te spreken, als het in de 
praktijk toch tegenvalt? 

- Ja, tuurlijk. Daar komt een plan uit en als daar nou echt iets mee moet gebeuren vanuit de 
gemeente of het college dan moeten zij daar een plan voor maken. Dan komt dat nogmaals in een 
gewone rond-de-tafelsessie en wordt dat weer uitgewerkt. Maar het is eigenlijk nog mooier, de 
mensen die dat plan hebben bedacht, de Plaatselijke Belangen, die vormen zelf een klein groepje bij 
elkaar om die plannen met het college en een ambtenaar uit te werken. Die staan er dan gewoon 
achter. Het is niet zo dat je iedereen zijn zin kan geven, dat kan niet. Maar er wordt met de inwoners 
over nagedacht en dat plan wordt dan voorbereid en bedacht. Er zit heel veel draagvlak achter. 
Raalte was vorig jaar de best bestuurde gemeente. Onder andere hierom, om alle netwerken. 

En de andere kant van de medaille, hebben sommige raadsleden niet het gevoel dat de 
besluitvorming wordt weggehaald bij de raad en wordt gedelegeerd naar subgroepen? 

- Ja, dat is eng hé, dingetjes afgeven. Ik kan een heel mooi voorbeeld noemen. We hadden in Heeten 
een groepje mensen, daar zit vooral één dame bij die is daar heel fanatiek in hebben. Ze een 
burgerbegroting bedacht. Daar zijn dan inderdaad raadsleden die dan denken ‘’ja hallo, wij gaan over 
de begroting, wij gaan over het geld’’. Ik moet eerlijk zeggen, in het begin had ik ook wel zoiets van 
moet dat nou, hoe gaan we dat dan doen. Als je niet oppast krijg je negen gemeenteraadjes, 
overzicht kwijt. Zo’n proces loopt dan. Op een gegeven moment wilden ze een onderzoek doen om 
dat uit te zoeken hoe zo’n burgerbegroting nou precies werkt. 
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Daar moest 50.000 euro voor gereserveerd worden. Daar hebben we ook den duur vragen bij gesteld 
van wat wil je daar precies mee doen? Toen hebben we uiteindelijk een compromis gesloten, jullie 
krijgen 25.000 euro en daar mag je hete eerste onderzoek eens mee doen, kom je daar me verder 
dan kan er altijd weer geld vrijgemaakt worden, zoek eerst maar eens het een en ander uit. Wat ik 
toen vooral in de fractie al zei: ‘’als je een onderzoeksbureau wil hebben voor zoiets dat kost je 
gewoon 50.000 euro 75.000 euro, goedkoper kun je het niet krijgen. Dit is altijd geslaagd, al wordt 
die burgerbegroting helemaal niks, dan nog is het geslaagd, want daar leren we van’’. Uiteindelijk is 
er nu ook een stuk ‘Heeten Begroot’ daar zijn wat initiatieven uitgekomen, een stuk of vijf geloof ik. 
En dat wordt binnenkort ook gepresenteerd in de raad en daar willen ze dan mee verder. Daar willen 
ze dan ook hun eigen geld voor, dat is ook ambtelijk uitgezocht, dat gaat allemaal naar Heeten toe, 
dat is ook een beetje mijn bezwaar, want ik zit zelf vooral op het sociaal domein. ‘’Het kan toch niet 
zo zijn dat Heeten zelf bepaald waar hun geld naar toe gaat’’. Dat betekent ook op sociaal domein, ik 
doe dan vooral jeugdzorg dat de buurman kan beslissen of de buurjongen wel of niet geld krijgt 
vanuit jeugdzorg, zo werkt het niet. Dit moet je vooral zoeken in het fysieke domein, dat soort 
dingen. Dat komt mooi van de grond, het is volgens niet helemaal zoals hun het bedacht hadden, 
maar het zijn leuke ideeën. 

Dat sluit heel goed aan bij het uitdaagrecht. Wordt er naast dit initiatief al een beetje gebruik van 
gemaakt in de gemeente Raalte? 

- Heeten is daar gewoon de initiatiefnemer in. Het is ook een pilot geworden. We hebben gezegd, we 
maken er een pilot van en we gaan kijken hoe dit gaat. De initiatiefnemers zijn dolenthousiast, met 
name die jonge dame, die heeft ook een groepje mensen om zich heen verzameld die ook heel 
enthousiast waren. Toen moest Heeten zelf nog enthousiast worden, dat merk je dan, die willen best 
wel een keer mee vergaderen, maar dat wordt dan heel erg getrokken door een aantal personen, 
een man of vijf zes. De rest denkt veelal ja, dat gaat mij allemaal veel te snel, daar heb ik helemaal 
geen tijd voor. 

Er ligt op dit moment ook een wetsvoorstel voor bij de Raad van State, het gaat inhoudelijk over dat 
de inspraakverordening wordt verbreed naar een participatieverordening, daar is het uitdaagrecht 
ook een vrij grote factor in. Ziet u daar nog aanvullende mogelijkheden in de toekomst in? 

- Ik denk dat wij hier in Raalte al best in voorop lopen. Ik heb die verordening nog niet gelezen, maar 
ik zou niet raar opkijken als wij al heel erg voldoen aan die verordening. Ik denk dat wij al een heel 
eind zijn. We zijn natuurlijk een plattelandsgemeente. Eigenlijk in elke buurt of dorp wonen wel een 
paar raadsleden. Kijk, ook mensen weten ons wel te vinden. We zijn een gekozen 
volksvertegenwoordiging natuurlijk, maar ze weten mij heel goed te vinden in Nieuw Heeten. Kijk in 
Nieuw Heeten wonen nog geen 1200 mensen, ik ken bijna iedereen en iedereen kent mij. Het is heel 
laagdrempelig, we weten elkaar wel te vinden. Er woont nog iemand van het CDA in Nieuw Heeten. 
In alle buurtdorpen woont wel een raadslid. Het is geen Amsterdam hier. 

Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Vanuit uw oogpunt, wat zou er op dit moment beter 
kunnen? Zijn er zaken die nog wat stroef verlopen of liggen er misschien ergens kansen? 

- Ja, dat is moeilijk om zo te zeggen. Dat vind ik lastig. Dat gaat dan vaak over individuele processen, 
dat je denkt, ja dit had net even anders gekund, dit verdient niet de schoonheidsprijs. 

Heeft dat dan misschien te maken met het inspreken in de raad dat het dan weer terug moet naar 
een rond-de-tafelsessie? 
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- Waar het vaak mee te maken heeft, dat is communicatie. We begrijpen elkaar niet helemaal, te laat 
informeren, daardoor krijg je dan vaak ruis op de lijn. Dat is gewoon jammer. Communicatie is heel 
belangrijk, daar kun je niet genoeg in investeren, dan krijg je ook begrip bij inwoners. Communicatie 
kan op verschillende manieren, dat kun je ook via de krant doen of via Facebook noem maar op. Ik 
zeg wel eens tegen onze twee wethouders ‘’waarom zet je dat nou niet even in de krant of op social 
media?’’. Mensen komen soms bij mij vragen van hoe en wat. Nu hebben we dan toevallig weer een 
bouwplan afgetikt. Een nieuwe wijk in Nieuw Heeten. Daar komen mensen dan bij mij vragen of 
bellen mij van hoe zit dat nou, wanneer wordt dat gebouwd dan? Dit is communicatie, dit had ook 
wat eerder aan de voorkant kunnen regelen, deel dan eens wat meer. 

In de mail had je het ook al over de kindergemeenteraad, daar ben ik initiatiefnemer van. Kijk dat is 
niet alleen dat je die kinderen betrekt, maar ook de ouders worden hierbij betrokken en de school 
etc. We hebben het nog maar één keer gedaan, daarna kwam corona. De eerste keer was echt wel 
een groot succes. Dat was echt heel leuk. 

Zijn er dan vanuit de ouders of de kinderen ook nog bruikbare ideeën gekomen of lag de aandacht 
meer op het betrekken van hen? 

- Zo moet je het ook echt zien, het gaat allemaal op een spelende manier. We hebben toen ook 
gezegd dat dat absoluut niet politiek gespeeld mocht worden. Dat er een partij even wat naar voren 
wil drukken via de kindergemeenteraad, dat wilden we absoluut niet. De kinderen moeten gewoon 
een leuke dag hebben gehad en een beetje in gaten krijgen wat de politiek is en dat je vooral keuzes 
kunt maken dat we in een democratisch land wonen en dat we keuzes kunnen maken. Dat ze zich 
daar goed bewust van zijn. 

Wordt er tussen verschillende fracties ook nog anders over gedacht over de rond-de-tafelsessies? 
Dat fracties van mening zijn dat de besluitvorming te veel wordt weggehaald bij de raad? 

- Daar zijn we een paar fracties die daar heel sceptisch tegenover stonden, vooral tegen de rond-de-
tafelsessies. Dat heeft in het begin nog wel voor wat ruis gezorgd. Maar nu het eenmaal loopt zijn de 
geluiden eigenlijk allemaal wel heel positief daarover. 

In het begin nog een beetje sceptisch maar toen het eenmaal liep was iedereen dus eigenlijk vrij 
positief. 

- In het begin moesten we daar nog wel aardig over praten en als pilot beginnen. We gaan het een 
jaar aankijken en dan zien we wel weer. Maar dit loopt nu heel erg goed. 

Ik heb alle vragen die ik wilde stellen gesteld en daar heb ik hele informatieve antwoorden op 
gekregen. Zijn er nog wat zaken die u ons mee zou willen geven ten aanzien van het uitdaagrecht of 
het inspreekrecht? 

- Wat ik mee zou willen geven en dat zou landelijk ook wel bekend zijn, ja, hoe vindt je mensen in de 
politiek? Vooral nu landelijk is er natuurlijk niet zulk positief nieuw geweest met de gehele discussie 
over macht en tegenmacht. Daar worden mensen niet enthousiast van om in de politiek te gaan. Dat 
heeft de beeldvorming is daarin niet verbeterd. Het is wel lastig om nieuwe steunfractiesleden te 
krijgen en nieuwe raadsleden. Dat is wel een probleem. 

Er zijn vanuit ProDemos en Gemeente Belangen oefensessies in de zomer om nieuwe fractieleden te 
enthousiasmeren zag ik voorbijkomen in een plaatselijke krant. 



 

53 
 

- Ja dat klopt helemaal. ProDemos doet dat inderdaad. Wij hebben dan een verband met Olst-Wijhe 
want dan hebben we een leukere groep bij elkaar. De griffies kunnen dat dan ook samen 
organiseren, meer spreiden qua werkzaamheden. Dan worden er raadsleden uitgenodigd om eens 
wat in groepjes te doen. Ik ben daar zelf ook een aantal keren geweest. Praat ze eens bij wat je rol als 
raadslid is en waar je tegenaan loopt en wat voor- en nadelen zijn. Dat zijn leuke cursussen. En wij 
hebben daar al een aantal mensen uitgehaald. Ook wel in het begin iemand die dan sprak van kom 
dan eens een keer kijken, die dan een paar keer mee liep en zei nee nee dit is niet mijn idee wat jullie 
als Gemeente Belangen willen, hij is toen overgestapt naar GroenLinks. Dat is wel een goed middel 
om mensen in de raad te krijgen, in ieder geval enthousiast voor de politiek te krijgen, absoluut. En 
dat is ook wel weer een beetje het idee met de hele kinderraad. Er zijn altijd van die wijsneusjes bij, 
die later misschien toch denken ja dat was wel leuk. 

Harstikke bedankt voor uw tijd. 
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Haarlem 

Interview 26-05-2021 

 

B: Goedemorgen met Bastiaan Hofstede van Thorbecke Academie Goedemorgen. Vindt u het oke in 
eerste instantie als ik dit gesprek opneem, zodat ik het later uit kan schrijven? 

M: Ja hoor, zolang je het daarna maar niet op social media zet.   

B: nee nee nee, super. Nou bedankt dat u tijd voor mij heeft vrij willen maken, want u heeft 
natuurlijk hem vrij grote gemeente en het is best wel handig voor ons onderzoek dat wij dat op deze 
manier van een gemeente van deze omvang wat informatie kunnen verkrijgen of althans, dat u ons 
te woord wilt staan. Dus dat is echt super, dank u wel daarvoor. 

M: Zeg maar ‘je’ hoor, Bastiaan. Laten we daar mee beginnen. Ik ben inderdaad wel even benieuwd, 
help me even, want wat is het doel en de reikwijdte van het onderzoek? Daar ben ik wel even 
benieuwd naar.  

B:  oké,  ja dat snap ik. Wij doen dan vanuit school de opdracht voor voor de Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden en via Henk Bouwman, de directeur van die vereniging, zijn we ook bij u 
terechtgekomen. Eigenlijk het vraagstuk wat hij ons heeft voorgelegd is dat wij gaan kijken naar hoe 
het inspraakrecht geregeld is in Nederland, bij de verschillende gemeenten  en hoe dat nu ervaren 
wordt door burgers en door door de gemeente zelf. Ook met in het achterhoofd dat er een nieuw 
wetsvoorstel ligt voor de ‘Right to challenge’ en dergelijke,  om dat te  verankeren. 

M: Kan je daar wat meer over vertellen? Wat is dat precies, en is dat al in de maak?  

B:  Als ik het goed heb, ligt dat wetsvoorstel nu bij de Raad van State of heeft u daar niet over? 

M: Dat vertel je mij nu, dat is nieuw voor mij. Ik ben daar niet van op te hoogte. Maar het ligt nu dus 
bij de Raad van State, want er komt een nieuw wetsvoorstel over het inspraakrecht? En dat is de 
aanleiding van het onderzoek, zeg maar.  

B: Ja, ja inderdaad.  omdat het nu toch vrij  ingevuld wordt door gemeenten  Er is niet echt iets 
concreets verankerd in de wet van hier moet het aan voldoen, maar het is heel erg kijken hoe het 
past en hoe het het beste werkt bij de gemeente. Op die manier om het toch iets meer vastigheid te 
geven en wat ook wat meer de stem te kunnen geven aan de burger dat het vaststaat in de wet is de 
reden dat dat wetsvoorstel op tafel ligt.  

M: Oke, dus de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft jullie, de Thorbecke 
Academie,  gevraagd om onderzoek te doen. Zodat  de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden,  op 
het moment dat het aan de orde is, zij ook door middel van jullie conclusies en aanbevelingen het 
gesprek aan kan gaan. 

B:  ja ik zou exact 

M: En Henk Bouwmans stuurde jullie naar mij of wat het niet specifiek naar Haarlem? 

B:  Nee niet specifiek naar Haarlem, maar omdat wij graag het onderzoek hebben ingericht aan de 
hand van het aantal inwoners van een gemeente. Toen zijn we bij de gemeente Haarlem uitgekomen 
als de grootste gemeente die we willen onderzoeken en toen hebben we via Henk Bouwman de 
contactgegevens gekregen. 
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M: Het is misschien wel grappig om te zeggen. Ik ben de oprichter van de Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden. Ik heb ooit, ik geloof dat het in 2003 was, toen ik zelf fractiemedewerker was in 
Utrecht samen met een raadslid deze vereniging opgericht. Er bestond nog geen vereniging voor 
raadsleden, dus dat was een beetje gek. Henk en ik kennen elkaar in dat opzicht wel redelijk.   

B: Akkoord dan is dat kleintje inderdaad. 

M: Wanneer denk je het onderzoek af te ronden en hoeveel gemeenten bevraag je? 

B: Wij hebben op dit moment over 4 gemeenten; de gemeente Raalte,  de gemeente Sud-West 
Fryslan, de gemeente Oldambt in Groningen en de gemeente Haarlem dan. 

M: Hou je het daar bij? 

B:  Voor nu houden we het daarbij, omdat we simpelweg de tijd niet hebben om het veel breder te 
gaan onderzoeken. 

M: Oke, helder.  

B:  Dus ja, het is het is een beetje lastig om vanuit zo'n klein onderzoek een conclusie te trekken. Om 
een zo breed mogelijk beeld  te krijgen kiezen we gemeenten uit die over Nederland verdeeld zijn en 
verschillende inwonersaantallen hebben.  op die manier proberen zo goed mogelijk en een 
zo  gevarieerd mogelijk beeld krijgen.   

M: Hoeveelste jaars zijn jullie nu en waar studeren jullie? 

B: Wij zijn de tweedejaars en studeren in Leeuwarden. De Thorbecke Academie in onderdeel 
geworden van de NHL Stenden  Hogeschool. 

M: Helder, dan heb ik ook iets meer context en achtergrond informatie.  

B:  Helemaal  goed. Ik had in de mail de onderwerpen van het interview met u gedeeld. Ik wilde van 
te voren niet de vragen met u delen, omdat de antwoorden dan minder spontaan kunnen zijn. Dus 
om die reden heeft u eerst alleen de gespreksonderwerpen te horen gekregen.  

B: Om met de mate van inspreekrecht in uw gemeente te beginnen. In hoeverre denkt u dat de 
burgers in uw gemeente gebruik maken van het inspreekrecht? 

M: Ik denk dat ze dat wel redelijk doen. Ik heb bij veel gemeenten gezeten, een stuk of dertien. In 
Haarlem merk ik dat burgers de weg goed weten te vinden wanneer er iets speelt en zich ook melden 
om van het spreekrecht gebruik te maken.  

B: Dat is positief. Helemaal in een gemeente met de grootte van Haarlem is dat wel opmerkelijk, in 
een positieve zin natuurlijk.  

M: Maar goed, dat is mijn mening en op basis van de ervaring. Het verschilt per onderwerp. 
Bijvoorbeeld bij de kwestie over een opvang voor verslaafden en daklozen. Dat is een bij uitstek zo’n 
onderwerp dat iets met de inwoners doet als er locaties voor de opvang naar boven komen. Je ziet 
dat de raad volop bereikt weet te worden om van dat spreekrecht gebruik te maken.  Onlangs 
hebben we het gehad dat er meer dan 40 insprekers waren bij een vergadering. Dan moet er een 
separate avond worden ingepland om alle sprekers te tijd te geven om aan het woord te komen. En 
dat doen we dan ook.  

B: De burgers weten de weg te vinden naar uw raad. Denkt u dat er verder over het algemeen er 
gemakkelijke toegang is tot het inspreekrecht in uw gemeente? 
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M: Ja, dat denk ik wel. Kijk, je doet wat je kan. De kanalen om kenbaar te maken aan de stad dat die 
mogelijkheid er is en welke mogelijkheden er nog meer bestaan en welke spelregels daarbij horen 
worden maximaal gebruikt om dit onder de aandacht te brengen. Je hebt als gemeente een website 
en bij elk moment dat er iets wordt gepresenteerd dat eventueel iets doet met je samenleving dan 
vermeld je dat ook. Het is ook moeilijk te meten, maar we gebruiken wel alle mogelijke kanalen om 
de burger hierover te informeren.  

B: Oké oké, nou dat is fijn om te horen. Mijn volgende vraag zou zijn in hoeverre het inspreekrecht 
wordt gestimuleerd, maar daar gaf u al een beetje antwoord op. Via de bekende kanalen, zoals u het 
zelf noemde. 

M: Ja, via de website. Ik zit even te denken. Als er projecten gaande zijn waarvan je verwacht dat 
mensen de behoefte hebben om zichzelf te laten horen, dan doen we dat ook.  

B: Akkoord, nog heel even terug naar de toegankelijkheid. In de mail die u mijn stuurde stond een 
aantal links. In een van die linkjes vond ik onder andere de de papieren om een initatief aan te 
vragen. Dat zijn toch wel volgens mij 3 of 4 pagina's die ingevuld moeten worden. Denkt u dat het op 
die manier nog steeds zo toegankelijk mogelijk is?  

M: Ik zal even met je meekijken. Deze papieren gaan over de Right to challenge en dat is een taak die 
niet bij de griffie ligt. Ik kan daar eigenlijk niet veel zinnigs over zeggen. De griffie is namelijk niet 
betrokken bij de manier waarop de gemeente dat oppakt.  

B: Oke, dan laat ik het daar even bij. 

M: Dat is wel het lastige, want mensen betrekken bij de totstandkoming van beleid zit deels bij de 
raad maar grotendeels zit dat bij de ambtelijke organisatie en daar staan wij als griffie los van. Je zou 
de projectleider van het Right to Challenge kunnen bellen voor meer informatie daarover.  

B: Dat is totaal geen probleem verder. Ik vond het heel tof dat u met informatie over verordeningen 
en initiatieven via de mail stuurde. Waarvoor ook dank.  

B: De volgende vraag gaat over de beleidscyclus. Burgers kunnen op verschillende punten van de 
totstandkoming van beleid hun stem laten horen. Hoe werkt dat in uw gemeente, in welke fase van 
de beleidscyclus worden de burgers ingezet? 

M: Nou, ook daar moet ik je het antwoord schuldig blijven. Het enige wat ik weet is wanneer het over 
over beraadslaag gelegenheden gaat, hebben we het inspreekrecht. Dat is eigenlijk waar het zich toe 
beperkt.  Als het gaat om de rol van inwoners bij beleidsvoorbereiding dan moet dat verankerd zijn in 
het participatiebeleid van de gemeente Haarlem. Ook dat is een aangelegenheid van het College.  

B: Oke, dat  snap ik. Nou ik heb ik de inspraakverordening even door zitten lezen, ook als 
voorbereiding op dit gesprek en buiten dat om het is wel zo netjes om de informatie die u aanlevert 
door te lezen.  

M: Heel goed, heel goed! 

B:  Dus ik heb dat  even doorgespit  en ik had wel gelezen dat inderdaad dat vooral als reactie op 
voorstellen van de raad of van het college komt waar waar berichten inspreken. 

B:  Ik realiseer mij dat een aantal vragen misschien wat beter aan raadsleden gesteld kunnen worden 
maar ik vind het juist interessant om het perspectief van de griffie hierin te leren kennen. Deze 
vragen zijn zeker niet bedoeld om u of uw gemeente in slecht daglicht te zetten door eventuele 
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afwijkende meningen naar buiten te brengen. Maar puur om te kijken hoe situaties gezien worden 
door de bril van de griffie.  

B: Als de plek wordt gefaciliteerd voor de burger om te participeren en in te spreken, In hoeverre 
denkt u dat er gehoor wordt gegeven aan de wensen en meningen van de burger?  

M: Het ene beleidsterrein leent zich beter voor burgerparticipatie dan het andere. Het zijn de 
beleidsafdelingen, de experts, om in te schatten in hoeverre er participatie op losgelaten kan worden 
. 

19:37,53 

M: Wat natuurlijk wel met regelmaat gebeurt is dat er een plan ligt en dat de raad constateert of de 
aanpak vanuit het college de stad goed genoeg betrekt. Het debat daarover vindt dan tijdens de 
commissievergadering plaats. Het komt ook met enige regelmaat voor dat leden van het college 
informatie komen halen bij de raad voordat zij verder gaan. Om te kijken of het college in de goede 
richting gaat. Van te voren wordt ook zorgvuldig aangegeven wat er precies verwacht wordt van de 
commissie qua input. Het komt bijna niet voor raadsleden zelf initiëren. Dus dat ze zelf zeggen dat ze 
een traject willen starten. wat je nog wel eens ziet dat ze bezoek brengen aan een deel van de wijk, 
maar niet zozeer dat ze zelf iets op poten zetten. Het spanningsveld is ook wat het college doet en 
wat de raad doet. De raad zit meer in die controlerende rol en de kaders, maar niet zozeer in zelf 
initiatieven starten. Daar kan wel voor gekozen worden, maar de organisatie ligt uiteindelijk bij het 
college. 

B: Zoals u zelf al zegt, wordt er vanuit de raad niet vaak het initiatief genomen. Uit uw uitleg is ook op 
te maken dat dat logisch is. Toch laten mensen zich voornamelijk horen als er klachten zijn of als men 
het ergens niet mee eens is. Aan de hand daarvan ben ik benieuwd in hoeverre er gehoor wordt 
gegeven aan de input van de burgers? 

M: Ik ben het met je eens dat mensen vaak sneller op iets aanslaan waar ze het niet mee eens zijn. 
Dat zie je ook terug waarvoor mensen komen inspreken. Dat is vooral als het ‘NIMBY-effect’ 
plaatsvindt.  

B: Daar is de situatie van de opvang voor verslaafden en daklozen ook een goed voorbeeld van, als ik 
het goed begrijp. 

M: Ja, dat klopt. Dat wordt dan ook direct gefaciliteerd. De raad trekt zich dat zeer aan, het zou ook 
gek zijn als zij daar hun rol van volksvertegenwoordiger laten liggen. Er worden extra vergaderingen 
voor belegd zodat het gehele proces zorgvuldig verloopt. Maar ja, er moet wel een afweging worden 
gemaakt. Dat is ook een beetje het lot van een raadslid; je kunt het helaas niet iedereen naar de zin 
maken. Er wordt goed geluisterd naar wat de burgers kenbaar hebben gemaakt en met die inbreng 
komt de raad tot een besluit.  

B: Het lijkt mij inderdaad lastig om besluiten te nemen, wetende dat niet iedereen het ermee eens 
zal zijn. Dat is denk ik ook wat de functie uitdagend maakt, maar dat is een ander verhaal.  

M: Precies! 

B: U heeft al veel verteld over de huidige inspraakverordening, maar toch als laatste vraag; “Hoe 
ervaart u nou zelf de huidige inspraakverordening? 
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ong 25:00,00 

B: Hoe ervaart u het inspreekrecht? 

M: Er bestaat al jarenlang een discrepantie. Het beeld bestaat dat raadsleden te weinig gehoor geven 
aan inwoners,ondanks dat zij de moeite nemen om hun mening te laten horen, over welk onderwerp 
dan ook. Er blijft vaak een soort onvrede. Dus wordt er gekeken hoe het voor de burgers het beste 
gefaciliteerd kan worden en hoe de inwoners in contact kunnen komen met de raadsleden. Wat ik in 
de gemeenten zie, niet alleen in Haarlem, is dat het inspreekrecht goed verankerd.. Ik zeg nog wel 
eens met het dilemma of er voldoende tijd voor insprekers wordt uitgetrokken. Vaak is dat een 
kwestie van tijdsdruk. Er komt bijvoorbeeld een voorstel vanuit het college en dan heb je een 
bepaalde tijd om het voor te bereiden, dan hebben de inwoners ook maar een bepaalde tijd om via 
het inspraakrecht kenbaar te maken wat zij ervan vinden. Dat staat vaak onder druk. Aan de ene kant 
vind ik dat logisch, want je kunt niet alle besluiten voorleggen aan de hele stad. Er moeten ook 
besluiten worden genomen. Maar waar veel raadsleden mee worstelen, is onvoldoende tijd. En dat 
de inwoners ook het gevoel hebben dat zij niet gehoord worden. Zo wordt dat ervaren denk ik. Moet 
je voorstellen, bij zo’n commissievergadering wordt er gemiddeld een half uur uitgetrokken voor 
insprekers, maar je weet niet hoeveel insprekers er zullen zijn. Per persoon kan er minder lang 
gesproken worden als er veel insprekers zijn. Totdat er zoveel insprekers zijn dat er een aparte avond 
voor gepland moet worden en dat doen we dan. Dat is denk ik waar raadsleden mee worstelen. As ik 
naar Haarlem kijk, worden de insprekers serieus genomen. Er worden verdiepende vragen gesteld op 
het moment dat zij hun bijdrage hebben geleverd aan een commissievergadering. Volgens mij zit 
daar een stukje voldoening dat je als raad waar kan maken. Juist omdat je daar voor de stad zit. Aan 
de andere kant is het lastig voor de raadsleden, omdat zij niet direct terug horen of de insprekers 
tevreden zijn over de wijze waarop de inspraak is gegaan en wat daarmee is gebeurd. Zo heb je altijd 
een spanningsveld. Dat is lastig. Er zijn regels gesteld over waar wel en niet over ingesproken kan 
worden. Ik kan mij voorstellen dat mensen gefrustreerd raken dat ze weinig tijd voor inspreken 
ontvangen, omdat er zoveel insprekers zijn. In hoeverre voegt dat nog iets toe aan de afweging van 
de raadsleden in het debat dat volgt. “Wordt er wel geluisterd naar mij?” “Nee” zeggen is het minst 
leuke deel van je raadslidmaatschap Je moet ook mensen teleurstellen omdat je het algemeen 
belang dient. Het zou misschien goed zijn dat het college de raad in een eerder stadium betrekt, om 
erachter te komen of er draagvlak is in de samenleving en in hoeverre de raad vindt dat wij hier de 
inwoners bij kunnen en moeten betrekken voordat het college een besluit neemt. 

Wat vaak wordt gevoeld denk ik is dat raadsleden meer kennis vooraf wilt hebben zodat je ook beter 
de volksvertegenwoordigende rol invulling kan geven. Alleen je bent wel afhankelijk van de 
ambtelijke organisatie en het college. Dat is niet voor elk dossier mogelijk en misschien ook niet eens 
wenselijk. Jij weet ook, als gemeente moet je ook impopulaire maatregelen nemen in bijvoorbeeld de 
openbare ruimte. Je kunt dan wel alles en iedereen er bij gaan betrekken in het vroege 
beginstadium, maar dan komt het plan misschien nooit tot uitvoering. Daar zit echt een 
spanningsveld. 

B: Dus zo’n geval betekent meer informatie niet dat de beslissing makkelijker wordt op te maken? 

M: Nee, absoluut. Maar ik ben wel van mening dat het zou helpen als bijvoorbeeld de raad afspraken 
maakt met het college over toekomstige dossiers. Dat in een ‘pre stadium’ het college de mening van 
de raad vraagt over de beoogde invulling van burgerparticipatie voor het desbetreffende dossier. 
Zodat je als college de raad aan de voorkant meer meeneemt en dat je als resultaat een veel beter 
gedragen besluit hebt uiteindelijk. Daarmee voelen de inwoners zich wellicht ook niet overvallen of 
genegeerd. 
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B: Dus als ik het goed begrijp, zegt u dat een betere informatieverstrekking van college naar raad 
uiteindelijk leidt tot voordeel voor de burger? 

M: Ja! Uiteindelijk zijn de raadsleden wel de gekozenen. Laat de raad dan ook actief meedenken 
daarin en in het naar de samenleving toebrengen. Laat het niet alleen aan de vakafdeling over, maar 
betrek de raad erbij in een eerder stadium. Dat levert meer draagvlak op in de samenleving denk ik, 
maar ook in de raad. Als uiteindelijk het balletje gaat rollen, het debat wordt gevoerd en de afweging 
moet worden gemaakt. Je zou als raad bijvoorbeeld de afspraak kunnen maken wat de komende vier 
jaar zogenaamde ‘a-dossiers’ zijn. Kunnen we dan op die manier de raad eerder aan laten haken, als 
het gaat om het participatie gedeelte. 
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