
  
Aangehouden 

MOTIE 13. 
Een kader voor ongevraagde inbreng van inwoners en andere partners 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 7 november 2019, gehoord 
hebbende de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020: 
 

Overwegende dat: 

• De gemeente Roosendaal ‘de ander centraal stelt’ en innovatie wil binnenbrengen; 

• Het streven is inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen te faciliteren bij het 

nemen van eigen verantwoordelijkheid; 

• Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen waardevolle, creatieve en innovatieve 

suggesties kunnen doen waar de samenleving baat bij heeft; 

• Het vertrouwen in de overheid belangrijk maar kwetsbaar is; 

• Duidelijke spelregels helpen bij het scheppen van duidelijkheid voor alle betrokken partijen; 

• Nu alleen duidelijke regels en procedures bestaan voor formele inspraaktrajecten; 

 

Van mening zijnde dat: 

• Ongevraagde inbreng van bewoners en andere partners van toegevoegde waarde kan zijn; 

• Deze inbreng gestimuleerd moet worden; 

• Eventuele (commerciële) belangen van de inbrenger meegenomen moeten worden in de 

afweging; 

• Het middel van ongevraagde inbreng niet gekaapt mag worden door de (ondermijnende) 

criminaliteit; 

• Inbrengers snel duidelijkheid verdienen over de mogelijkheid tot inbreng; Een goed onderbouwd 

en respectvol ‘nee, dat is niet mogelijk’ is ook een valide antwoord; 

• Enthousiasme van inwoners en andere partners niet in de kiem gesmoord moet worden door 

onduidelijkheid over mogelijkheid tot inbreng; 

• Ook ongevraagde inbreng die niet gericht is op lopende procedures of stukken die door de raad 

behandeld worden serieuze aandacht verdienen; 

• Een duidelijk kader voor informele vormen van inbreng -los van de bestaande 

inspraakprocedures- hiervoor een oplossing kan bieden; 

 

Verzoekt het college: 

1. Heldere spelregels voor ongevraagde inbreng -buiten de reguliere inspraakprocedures- door 

inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen op te stellen; 

2. Op de gebruikelijke informatiekanalen van de gemeente Roosendaal toe te lichten hoe inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke organisaties ongevraagde inbreng aan kunnen reiken; 

3. Deze voorgestelde spelregels en informatiekanalen vóór het zomerreces 2020 aan de raad voor 

te leggen; 

 

En gaat over tot de orde van de vergadering. 

 

Namens, 

 

D66, Harm Emmen 

Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 



 


