
 

  

                                  
 
 
 

MOTIE:  “Aanstellen beleidsmedewerker/manager participatie” 
 
De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 16 december 2021 
 
Constaterende: 
* Dat het rekenkamerrapport uit 2020 laat zien dat onze gemeente qua inwonerparticipatie 
tekort schiet. 
 
* Dat er voor ondernemers en bedrijven wel een aanspreekpunt binnen de gemeentelijke 
organisatie is waar ze terechtkunnen met vragen, ideeën en hulp, namelijk bij de 
Accountmanager Bedrijven. 
 
* Dat er met name voor inwoners geen aanspreekpunt binnen de gemeente is als het gaat 
om participatie bij o.a. bouwprojecten. 
 
* Er in juni 2020 door de ministerraad is ingestemd met het wetsvoorstel ‘Versterking  
   participatie op decentraal niveau’  
 
* Doel van dit wetsvoorstel is de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, 
uitvoering en evaluatie van beleid te vergroten. 
 
* Vanaf 1 juli 2022 de Omgevingswet van kracht is, die onder meer stelt dat inwoners, 
ondernemers en de gemeente samen hun leefomgeving ontwerpen. 
 
* Dat actieve deelname van inwoners vereist.  
 
Overwegende: 
* Dat bij meerdere projecten bewonersgroepen duidelijk hebben aangegeven weinig 
vertrouwen te hebben in het door de gemeente gevoerde bouwbeleid. 
 
* Door responsief te zijn en te luisteren naar inwoners, hun verlangens en hun 
agendapunten, kun je je legitimiteit als bestuurder en als politicus vergroten. 
 
* Participatie een probleemoplossend vermogen van bewoners of maatschappelijke groepen 
aanboort, die de overheid in staat stelt om problemen beter te begrijpen en ook beter op te 
lossen. 
 
* Dat burgers niet alleen inwoners zijn die hun omgeving kennen, maar ook vakmensen  
zoals jurist, architect, ingenieur of boer. Zij beschikken over kennis, die cruciaal kan zijn voor 
het welslagen van een plan.    



* Dat Inwoners willen meedenken, meepraten, betrokken zijn, er energie in willen steken, 
kortom “samen denken en samen werken” 
 
Verzoekt het college : 
* Specifiek een beleidsmedewerker/manager participatie aan te stellen waar inwoners en 
maatschappelijke instellingen terecht kunnen met vragen en ideeën. 
 
* Via de pagina gemeentenieuws van Het kompas met regelmaat te publiceren waar 
en wanneer inwoners bij de participatie medewerker terecht kunnen met hun vragen, 
ideeën en eventuele hulp daarbij. 
 
* Met een dekkingsvoorstel te komen om een beleidsmedewerker/manager participatie aan 
te kunnen stellen.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Was getekend, 
 
PvdA    CDA        
  
 
 
 
Gert Maas   Wim de Ruiter 
   
    
    
 
     


