
 

 

Motie 10 
Motie 10 is met 10 stemmen voor (VLP, D66 en SP)en 24 stemmen tegen (CDA, Christen Unie, 
PvdA, Groen Links, Roosendaalse Lijst, BBR en VVD) verworpen 

 
Beleidskader Inwonerparticipatie 

 
De Gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 1 en 8 november 2018, gehoord 
hebbende de beraadslagingen over het Raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2019’; 

 
Constaterende dat  

• Onze dynamische samenleving vraagt om een transparante bestuursstijl waarbij actief wordt 
samengewerkt met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen;  

• Deze bestuursstijl wordt beschreven in Programma 1 Besturen & Samenwerken van de 
begroting, waarbij onder meer wordt aangegeven dat deze bestuursstijl vraagt om een andere 
wijze van communiceren én om nieuwe kaders;  

• Er in de begroting 2019-2022 geen eigenstandig budget is opgenomen voor participatieve 
trajecten terwijl het hieraan ruimte geven inzet, mankracht en middelen vraagt;  

 
Van mening zijnde dat 

• Inwonerparticipatie in Roosendaal zeker succesvol is gebleken, maar daarentegen niet altijd goed 
van de grond komt en dat de wijze van communiceren daarin een bepalende factor is gebleken;  

• Inwonerparticipatie juist kan bijdragen aan het creëren van draagvlak en zo de kloof tussen 
gemeente en inwoners verder kan worden overbrugd; 

• Het onduidelijk is waar inwonerparticipatie begint en eindigt, onder andere doordat er nog geen 
nieuwe kaders zijn opgesteld waaruit blijkt hoe die participatieve trajecten vorm dienen te 
krijgen;  

• Bij nieuwe projecten waarbij maatschappelijke impact aanwezig is of verwacht wordt, het van 
belang is om voorafgaand aan een dergelijk project een prospectieve risico inventarisatie te doen 
om van te voren te bepalen welke risico’s wel of niet geaccepteerd kunnen worden. Dit draagt 
eveneens bij aan transparantie en het managen van verwachtingen richting inwoners;   

 
Overwegende dat 

• Door het opstellen van kaders het duidelijk wordt wat er nodig is om een participatief traject te 
doen laten slagen en een dergelijk beleidskader eveneens als kapstok kan dienen voor zowel 
bestuurders, ambtenaren als inwoners;  

• Door helder te communiceren over inwonerparticipatie inwoners weten wat ze mogen 
verwachten vanuit de gemeente;  

• Het een voorwaarde is dat de gemeente een kantelingsslag moet maken om inwonerparticipatie 
tot een succes te maken;  

 
Verzoekt het college om 

• Een concept beleidskader Inwonerparticipatie (inclusief communicatieplan) op te stellen en dit 
kader begin 2019 voor te leggen aan de raad, zodat het college en de raad zich vervolgens samen 
kunnen buigen over hun rollen in deze kanteling;  

• Eventuele hieruit voortvloeiende financiële consequenties reeds te verwerken in de Kadernota 
2020 middels een eigenstandig budget voor participatieve trajecten;  

 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Namens, 
 
SP, Adriënne Maas  



 

 

D66, Harm Emmen  


