
 

 

 
 
 

  

Participatiebeleid 
‘Samen werken in De Bilt’ 

IN EEN NOTENDOP  

Onze visie op participatie 

Wij hechten grote waarde aan inbreng van inwoner, bedrijven en instellingen. Door samen 
te werken kunnen we de kwaliteit en uitvoerbaarheid van beleid en projecten vergroten. 

Wij willen, daar waar het passend is, iedereen de gelegenheid bieden om te participeren bij 
onderwerpen die hen aangaan. Door alle belanghebbenden in een vroeg stadium te 

betrekken krijgen we snel inzicht in de verschillende belangen en kunnen we samenwerken 

richting een goede oplossing. Als de belangen niet verenigbaar zijn, is het aan de gemeente 
om zich goed te laten informeren over de verschillende belangen en op basis daarvan, met 

het algemeen belang in het achterhoofd, een besluit te nemen.  
 

Wij staan open voor initiatieven van burgers die de samenleving versterken. Wij geven hen 
de ruimte en stimuleren hen om deze initiatieven uit te werken. Daar waar nodig of 

gewenst ondersteunen wij hen en helpen wij hen op weg. Initiatieven die bijdragen zijn aan 

de strategische opgaven van de gemeente , faciliteren wij actief. Wij nemen het proces niet 
over, maar geven wel duidelijk aan welke kaders van toepassing zijn. Daarin zijn wij niet 

star, maar denken we creatief mee. Als voor uitvoering van het initiatief een besluit van de 
gemeente nodig is, vragen wij de initiatiefnemers om alle belangen open en eerlijk in kaart 

te brengen. Deze belangen wegen wij mee in onze besluitvorming. 

 
 

Keuze voor participatie 
Het college of de gemeenteraad maken per situatie een keuze voor participatie. In eerste 

instantie gaat het dan om de vraag of participatie passend is. Als er bijvoorbeeld weinig tot 
geen ruimte is om iets te doen met de inbreng van burgers (bijvoorbeeld doordat er geen 

tijd of geld is, of er al veel is vastgelegd in beleid of wettelijke regels) is participatie niet 

aan te raden. Vervolgens wordt er een keuze gemaakt voor de mate van invloed die 
betrokkenen krijgen in het participatietraject. Wij werken daarbij met vier niveaus van 

participatie: 
  

Meeweten: Betrokkenen worden (actief) geïnformeerd over plannen en besluiten. 

Meedenken: Betrokkenen geven hun mening en delen hun kennis. Ook kunnen zij advies 
geven aan diegenen die het uiteindelijke product maken en het besluit nemen.  

Meewerken: Betrokkenen leveren met medewerkers van de gemeente een plan, ontwerp of 
ander product op dat ter besluitvorming aan het college of de gemeenteraad wordt 

voorgelegd.  

Meebepalen: Betrokkenen nemen beslissingen met een doorslaggevende invloed. Er kan 
niet meer van de keuze afgeweken worden door college en raad.  
 

 

Hoe we samenwerken 
Ieder traject is maatwerk en zal op een andere manier verlopen. Wel kunnen we iets 

zeggen over het proces en de manier waarop we willen samenwerken. Hiervoor hebben we 

een aantal spelregels opgesteld.  
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