MOTIE

Raadsvoorstelnummer: 2016-091
Motienummer:

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 21 maart 2017.
Onderwerp: Visie communicatie en participatie 2017 – 2021.
De Raad;
- Overwegende dat het bestuursakkoord over burgerparticipatie aangeeft dat “we uitnodigen tot
meedenken, meedoen en samenwerken op basis van wederzijds respect en vertrouwen”;
- Overwegende dat de visie communicatie en participatie hierop aansluit en duidelijk kiest voor de
dialoog als basis;
- Overwegende dat burgerparticipatie de democratische besluitvorming versterkt en rand
voorwaardelijk is voor draagvlak en effectieve besluitvorming;
- Overwegende dat de afgelopen periode er duidelijke voorbeelden zijn waarin het college van
burgemeester en wethouders goed vorm heeft gegeven aan burgerparticipatie, zoals de
veranderlocatie Putterhaag en de Stenen Poort en dat het van belang is deze werkwijze als best
practices te gebruiken;
- Overwegende dat er ook nog teveel voorbeelden zijn waarin burgerparticipatie niet of onvoldoende
heeft vorm gekregen en tot veel ontevredenheid van inwoners heeft geleid, zoals recentelijk bij
veranderlocatie Den Oord;
- Overwegende dat papieren afspraken dus niet altijd tot het gewenste resultaat leiden;
- Overwegende dat volgens de toenmalige Nationale Ombudsman in zijn rapport “We gooien het de
inspraak in” stelt: :”Dat betere participatie niet alleen wordt bereikt met nieuwe protocollen maar
afhangt van een aantal kritische succesfactoren die vooral samenhangen met houding en gedrag
van de betrokken bestuurders”;
Verzoekt het college:
- De voorgestelde visie op communicatie en burgerparticipatie om te zetten in zichtbaar
handelingsperspectief in houding en gedrag van het college, zodat burgerparticipatie in de
praktijk ook daadwerkelijk steeds wordt toegepast.
en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) is van oordeel dat burgerparticipatie nog lang niet altijd in de
uitvoeringspraktijk wordt toegepast. Inwoners worden regelmatig niet of nog onvoldoende betrokken bij
belangrijke besluitvormingsprocessen die hun direct raken, vooral als het gaat om de domeinen wonen
en de leefbaarheid van hun wijk. ITH beoogt met deze motie dat de voorgestelde visie communicatie
en participatie ook daadwerkelijk wordt omgezet in handelingsperspectief in houding en gedrag door
het college.
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