RAADSVISIE OP
INWONERSPARTICIPATIE:
PARTICIPATIE IN HET HART VAN ONS BELEID

ONZE INWONERS STAAN CENTRAAL
Bij alles wat we doen staat de leefwereld van onze
inwoners centraal. Dat betekent dat we ons inleven en
oog hebben voor hun wereld bij het maken van beleid.
Ook de minder zichtbare groepen in onze gemeente
geven wij een stem.

We zijn op weg naar een samenleving waarin
we als gemeente samenwerken met inwoners,
maatschappelijke organisaties, ondernemers en
belangengroepen. De afgelopen jaren hebben we
mooie voorbeelden van inwonersparticipatie in de
gemeente Dronten gezien. Ook de komende jaren

willen we ervoor zorgen dat inwonersparticipatie
de aandacht krijgt die het verdient. Ons doel is om
participatie in het hart van ons beleid in te bedden.
Deze visie geeft ons als gemeenteraad houvast
bij het beoordelen, bewaken en bevorderen van
inwonersparticipatie.

WAT BETEKENT DAT VOOR ONS ALS RAAD?
Bij elke fase van beleid vragen we ons af of, hoe en
in welke mate we onze inwoners betrekken. Daarbij
stellen we aan de voorkant de volgende kaders
duidelijk vast:

ONZE INWONERS KRIJGEN DE KANS
OM ELKAARS BELANGEN TE LEREN
KENNEN EN TE BEGRIJPEN
Bij participatietrajecten spelen meerdere belangen van
onze inwoners en andere doelgroepen een belangrijke
rol. Daarbij houden we rekening met georganiseerde
groepen, zoals dorpsraden, adviesraden, actiegroepen,
ondernemers, maatschappelijke partners en individuele
inwoners, maar ook met andere belanghebbenden.

WAT BETEKENT DAT VOOR ONS ALS RAAD?
Dit vraagt om een investering in de dialoog met onze
inwoners en andere belanghebbenden. Daarom faciliteren
we de dialoog tussen de verschillende belanghebbenden,
zodat we nader tot elkaar komen.

- wat willen we met participatie bereiken?
- in welke fase bevindt het beleid zich?
- Is participatie voor de inwoners relevant?
- welke randvoorwaarden gelden er?
- welke type participatiemiddel is geschikt?
- wat is onze rol en die van onze inwoners?

VOOR DE INWONER ZIJN WE ÉÉN
GEMEENTE DRONTEN
WE GEVEN ONZE INWONERS EERDER,
VAKER EN WAAR MOGELIJK
INTENSIEVER HET WOORD EN
INITIATIEF IN ONZE BELEIDSPLANNEN
We inspireren en nodigen onze inwoners uit tot
participatie. Daarbij geven we onze inwoners ruimte
voor initiatieven.

WAT BETEKENT DAT VOOR ONS ALS RAAD?
Om dit mogelijk te maken stellen we middelen beschik
baar en faciliteren we waar nodig. We laten initiatief
nemers het beleid binnen de vastgestelde kaders
ontwikkelen, uitvoeren en verantwoording afleggen
bij het bestuur. Daarbij stellen we voldoende financiële
ruimte, tijd en capaciteit beschikbaar om initiatieven
mogelijk te maken.

We zijn primair verantwoordelijk voor het mogelijk
maken van maatschappelijke ontwikkelingen en maat
schappelijke initiatieven in de gemeente Dronten.
Daarbij maakt het voor onze inwoners niet uit aan wie
hij of zij zijn of haar vraag stelt, maar dat juist diegene
geholpen en gehoord wordt binnen de gemeente
Dronten.

DE DIALOOG VORMT DE BASIS
In een participatiesamenleving gaat het om
samenwerken. Een goede samenwerkingsrelatie met
onze inwoners, initiatiefnemers, externe partijen en
maatschappelijke partners vormt de basis voor een
gezamenlijke en gedragen aanpak. Voor een goed
gesprek moet je als gemeenteraad helder hebben
wie de betrokkenen en belanghebbenden zijn. Welke
positie hebben ze en welke belangen spelen er? Waar
zijn zij al aanwezig en op welk moment?

WAT BETEKENT DAT VOOR ONS ALS RAAD?

WAT BETEKENT DAT VOOR ONS ALS RAAD?

We kijken goed naar het ritme van Dronten: de natuurlijke
momenten en evenementen waar onze inwoners al zijn.
We sluiten aan en maken zo gebruik van de natuurlijke
momenten. We creëren de mogelijkheid om nader tot elkaar
te komen en de dialoog aan te gaan. We treden vaker naar
buiten door naar buurtactiviteiten en buurtontmoetingen te
gaan of een bezoek te brengen aan lokale initiatieven om met
elkaar beter in gesprek te komen.

Dit vraagt om goed samenspel tussen gemeenteraad,
college en ambtenaren. Een heldere rolverdeling tussen
gemeenteraad en college op het gebied van inwoners
participatie is daarbij noodzakelijk. De essentie is dat we
dienstbaar zijn aan onze inwoners en allemaal gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor inwonersparticipatie. Daarbij
hebben we allemaal onze eigen rol, waar de inwoner vooral
bij gebaat is.

Als raad kijken we via de ogen van onze inwoners, zijn we mogelijkhedenmaker, zoeken we inwoners op daar
waar ze al zijn, faciliteren we de dialoog tussen verschillende groepen inwoners en snappen we onze rol, taak en
verantwoordelijkheid als het gaat om inwonersparticipatie.

