
Informatie bij de a.s. (mv) sessie) Democratische vernieuwing en participatie 
het betreft een reguliere meningsvormende sessie, waarbij gerekend wordt op max. 1 deelnemer per 
fractie; vanwege het interactieve programma is het verzoek om fysiek aanwezig te zijn. 
 
Aanleiding en achtergrond  
Het wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ van de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is in de maak. Dit voorstel verplicht tot het intrekken van de 
voorgeschreven inspraakverordening en het uitbreiden/verbreden naar een participatieverordening. 
Het doel van het wetsvoorstel is de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van beleid te vergroten. De gemeenteraad kan in de participatieverordening aangeven hoe 
zij wil dat de omgeving wordt betrokken bij besluitvorming over plannen, hoe inwoners daarvan op 
de hoogte worden gesteld en op welke manier dit proces wordt verantwoord.   
De gemeente Groningen werkt in vier fases toe naar de participatieverordening. Elke fase leidt tot 
een bouwsteen:   

• Fase 1: met als uitkomst de participatievisie  
• Fase 2: uitvoeringsprogramma participatie  
• Fase 3: participatiebeleid  
• Fase 4: en tot slot de participatieverordening.   

Als gemeente Groningen starten we niet bij nul. Al jaren staat het thema Democratische Vernieuwing 
& Participatie hoog op de agenda.  
Daarom is een plan van aanpak opgesteld waarin beschikbare stukken en geleerde lessen de basis 
zijn om, naast bijeenkomsten met de gemeenteraad, tot de eerder genoemde bouwstenen te 
komen.  
 
Doel van de bijeenkomst op 9 februari is 
Terug te kijken wat er op het gebied van DV en P gebeurd is, waar we nu staan. Daarbij wordt 
gekeken naar de opvattingen over het ‘waarom’ van participatie en de rol van de raad hierin.  
Uiteindelijk biedt de bijeenkomst input voor de bouwsteen van ‘de participatievisie’. De opbrengst 
van de bijeenkomst wordt meegenomen naar de volgende periode in het verdere proces op weg 
naar de participatieverordening.  
Programma:  
16.30    Welkom   
16.40    Agendapunt 1: Aan de slag met de participatieverordening  (aanleiding en proces)  
16.50    De Groningse visie (tot nu toe) en ter inspiratie keuzes van andere gemeenten  
17.00    Stellingen: dilemma’s in participatie  
17.15    Meningsvormende vragen:   

1. Waar staan we?   
2. Wat wordt meegenomen naar de volgende periode?  

17.50    Terugkoppeling  
18.10    Afsluiting agendapunt 1  
 


