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Onderwerp: vaststelling projectvoorstel Aan de slag met burgerparticipatie
a
Voorstel
1. Vastellen van het projectvoorstel Aan de slag met burgerparticipatie (versie 1.0 maart 2020).
2. Te overwegen het benodigde aanvullende budget van € 30.000, - op te nemen in de aankomende
Perspectiefnota en de MJPB 2021-2026.
Inleiding
De raadswerkgroep Burgerparticipatie heeft vanaf de zomer 2019 gewerkt aan voorliggend
projectvoorstel in samenspraak met bewoners, organisaties en de ambtelijke organisatie. Op 22 januari
jl. zijn inwoners, organisaties, en vertegenwoordigers van raadsfracties tijdens een informerende ronde in
gesprek geweest over Burgerparticipatie, is er veel gedeeld over goede en minder goede ervaringen en
zijn er adviezen en aanvullingen gegeven om de beschreven aanpak in het projectvoorstel te versterken.
De raadswerkgroep heeft deze adviezen tot zich genomen en verwerkt in een aantal concrete
voorstellen. De eerder aangeboden versie van januari 2020 is aangepast, naar aanleiding van het
informerende rondetafelgesprek en de raadsbehandeling op 22 januari jl.
Beoogd effect
In onze gemeenteraad is het betrekken van bewoners en organisaties een belangrijk thema. Door het
aannemen van een tweetal moties (17M50 EN 18M71) en het instellen van een raadswerkgroep
Burgerparticipatie in 2019 is het initiatief genomen om samen met onze inwoners, maatschappelijke
organisaties, ondernemers, College van B & W en de ambtelijke organisatie burgerparticipatie in
Arnhem in ons dagelijks werk en bestuurlijk proces de komende tijd te versterken. Voorliggend
projectvoorstel betreft een uitwerking van de aangenomen moties.

Argumenten
1.1

Als raadswerkgroep zijn we van mening dat de versterking van burgerparticipatie, als belangrijk
onderdeel van onze lokale democratie, gedurende een langere periode (voorstel tot einde deze
raadsperiode) onze aandacht vraagt. Het gaat hierbij niet alleen om een gezamenlijk (normerings-)
kader, - wanneer vinden we burgerparticipatie geslaagd - maar vooral ook om de kwaliteit van het
proces, de wijze waarop er met elkaar wordt samengewerkt, naar elkaar wordt geluisterd en
gecommuniceerd. We willen als raadswerkgroep een bijdrage leveren aan de bewustwording van
participatie in ons doen en laten en zo samen met alle betrokkenen beter te worden, met als doel:
1. Burgerparticipatie (transparant) continue in onze bestuurlijke processen te verankeren;
2. De sturende en toetsende rol van de raad t.a.v. burgerparticipatie te verdiepen en te
versterken.

We starten niet bij nul, er is veel gaande in de stad en in de ambtelijke organisatie. Nu ook in deze
Corona-tijd is het van belang om op een zorgvuldige wijze inwoners en organisaties te betrekken als
we besluiten willen nemen. Het merendeel van de voorgenomen en beschreven activiteiten sluit aan
op lopende ontwikkelingen, om zo de samenwerking, de transparantie en het samen beter worden
te versterken en vergroten.

Kanttekeningen en risico's
n.v.t.

Financiën
Voor de uitvoering van het projectvoorstel is jaarlijks tot maart 2022 een regulier budget van ca.
€ 15.000, - nodig voor procesbegeleiding en organisatie. In het jaarbudget van de gemeenteraad zijn
hiervoor de middelen beschikbaar. Daarnaast voorzien we een extra benodigde ondersteuning en
begeleiding door de griffie. Voor het eerste jaar is voor de opzet en uitvoering een bedrag van ca.
€ 30.000, - geraamd. We geven u in overweging om dit budget op te nemen in de aankomende
Perspectiefnota en de MJPB 2021-2026.
Gezien de impact van het Coronavirus op onze maatschappij en de financiële uitdaging, zien we, bij
geen toekenning, voldoende mogelijkheden om de uitvoering van het projectvoorstel te doen binnen de
bestaande middelen en activiteiten.
Uitvoering
In het voorliggende projectvoorstel hebben we in kwaliteitscriteria beschreven wat wij als
raad/raadswerkgroep belangrijk vinden voor Burgerparticipatie in Arnhem. Deze kwaliteitscriteria
vormen de input om in 2020 te komen tot een normeringskader. Daarnaast is een werkplan opgenomen
met de volgende vier lijnen van activiteiten:
1. Verankering in het bestuurlijke proces;
2. Vergroten kennis van nieuwe vormen en diversiteit in participatie; en
3. Kennis en ervaring verdiepen voor een gezamenlijk kader en sturing op geslaagde burgerparticipatie.
4. Communicatie.
De volgende stap is in samenspraak met de ambtelijke organisatie en portefeuillehouder een
uitvoeringsplan maken en uitvoering geven aan de beschreven activiteiten. In het voorstel is
opgenomen dat er jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang en eventuele bijsturing in proces en
activiteiten.

Communicatie
Het voorliggende projectvoorstel is in samenspraak met bewoners, organisaties en
vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie tot stand gekomen. De bevindingen en conclusies
naar aanleiding van het gesprek op 22 januari jl. zijn gedeeld met aanwezigen en overige
geïnteresseerden, alsook nu deze laatste versie. In het volgende proces is de inbreng en bijdrage
van inwoners, organisaties en ambtelijke organisatie van groot belang en zijn er verschillende

momenten en activiteiten waarin er ruimte is om aanwezig te zijn en mee te doen. In het
uitvoeringsplan en o.a. het communicatieplan wordt dit verder uitgewerkt.

Bijlagen
Stukken voor gemeenteraad
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DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 april 2020, nummer: 433479;
gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;
besluit:
1. Vastellen van het projectvoorstel Aan de slag met burgerparticipatie (versie 1.0 maart 2020).
2. Te overwegen het benodigde aanvullende budget van € 30.000, - op te nemen in de aankomende
Perspectiefnota en de MJPB 2021-2026.
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De voorzitter,

