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Onderwerp

Ledenbrief VNG Voorbeeld Verordening Participatie [en
uitdaagrecht] (nieuw) en Handreiking

Geachte leden van college en gemeenteraad,
Met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie en de Omgevingswet,
verandert er veel in het dagelijkse leven van inwoners. Dit leidt tot een grote behoefte bij inwoners
om invloed uit te oefenen op de democratische besluitvorming. Gemeenten beseffen tegelijkertijd
dat een sterke lokale democratie voortdurend aandacht en onderhoud vraagt. Het is juist nu van
belang dat gemeenten inwoners blijvend betrekken bij de ontwikkelingen in de samenleving. Uit de
praktijk blijkt dat dit verder moet gaan dan alleen inspraak bij de voorbereiding van beleid. En dat
gemeenten nadenken over en streven naar een stevige inrichting van participatie.
Er is een wetsvoorstel in voorbereiding om de inspraak uit te breiden naar ‘participatie’ en eventueel
ook ‘uitdaagrecht’. Het gaat hier om het ontwerpwetsvoorstel “Wet versterking participatie op
decentraal niveau” 1.
Participatie omvat volgens de definitie het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de
voorbereiding, uitvoering of evaluatie van gemeentelijk beleid.

1

voluit: Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, SintEustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen
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VNG Voorbeeld Verordening participatie [en uitdaagrecht]
Los van het wetgevingstraject gaan de ontwikkelingen bij gemeenten door en zien we in de praktijk
dat de Inspraakverordening wordt gemoderniseerd en verbreed tot een participatieverordening. De
VNG heeft daarom een Voorbeeld Verordening participatie [en uitdaagrecht] opgesteld. Aangezien
het wetsvoorstel nog in de ontwerpfase verkeert, presenteert de VNG geen model maar een
voorbeeld voor een verordening. Met dit voorbeeld beoogt de VNG gemeenten te inspireren tot
andere participatiemogelijkheden dan inspraak en deze participatie van een wettelijke basis te
voorzien. Gemeenten die al op het ontwerpwetsvoorstel vooruit willen lopen, kunnen gebruik maken
van deze voorbeeldverordening. De behoefte aan inspraak verschilt immers per individuele
gemeente.
Handreiking ‘Aan de slag met participatie’
Ter inspiratie is door Berenschot in samenwerking met de VNG een handreiking ‘Aan de slag met
participatie’ gemaakt. Deze handreiking is eveneens bij deze ledenbrief gevoegd en bevat een
routekaart en veel concrete gemeentelijke praktijkvoorbeelden die tot de verbeelding spreken.
Vanuit het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie (www.lokale-democratie.nl) worden dit
najaar bijeenkomsten georganiseerd om met gemeenten ervaringen te delen en inhoud te geven
aan participatie in de praktijk.
Bijlagen
Deze ledenbrief bevat twee bijlagen:
Bijlage 1. VNG Voorbeeld Verordening participatie [en uitdaagrecht], met artikelsgewijze toelichting
Bijlage 2. Handreiking ‘Aan de slag met Participatie’.
Informatie
De geconsolideerde teksten van de VNG modellen/voorbeelden (met de bijbehorende toelichtingen)
zijn te raadplegen via Kennisbank Decentrale Regelgeving (www.decentraleregelgeving.nl). U kunt
voor inhoudelijke vragen en vragen over de voorbeeldverordening terecht bij het Informatiecentrum
van de VNG (070-373 83 93 of e-mail: info@vng.nl). Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl
onder ‘Producten’ - ‘Brieven’.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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