
 
 
VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] 
 

 

Inleiding 
De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm 
interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom wordt een 
toelichting / motivering toegevoegd op alle onderdelen, uitmondend in een advies aan de 
raad over vorm en kaders. Alle onderdelen worden in onderlinge samenhang gewogen: 

participanten

randvoorwaarden
- beïnvloedingsruimte

- bereidheid

- noodzaak

vormtijd/geld

kaders

 
 
 
Bestuurlijk en politiek commitment 
College en raad geven hun commitment tav het interactieve traject door in te stemmen met 
de ingevulde vragenboom en toelichting / motivering.  
 
 



Participatieproces Verkenning LAB071 
 
 

1. Wel/geen burgerparticipatie [IBO-protocol] 
 

onderwerp: financiële transacties met projectontwikkelaars Nee 
Nee 
Nee 
 
Nee 
 
 
Nee 
 
Nee 
 
Nee 

���� 

 
geen 
burgerparticipatie  
 

wel:  informeren en de   

            wettelijke inspraak 
 
 
opmerking: indien als onderdeel van 
een groter project, dan alleen dit 
onderdeel geen IBO 

 

 hoogte van de belastingen, leges 

mbt een persoon of een groep van personen 
[bijv bijstand, subsidies, ed] 

mbt gedelegeerde rijksbevoegdheden 
[uitvoering rijksbeleid binnen een bepaald 
kader] 

indien het gaat om uitvoering openbare orde 
en veiligheid waar het de bevoegdheden van 
de burgemeester betreft 

in situaties waar urgentie geboden is [bijv. 
rampenscenario’s] 

mbt formele regels, zoals voorschriften en 
bestemmingsplannen 

 

onderwerp:  
alle overige onderwerpen 
 ���� 

 
toetsen 
burgerparticipatie & 
vorm bepalen 
 

            

2. Omgevingsanalyse (welke stakeholders/vertegenwoordiging hebben belang bij het 

onderwerp) 
 

stakeholders Gemeente- 
besturen 

Overheids-
partners 

Belang-
hebbenden 

Belang- 
stellenden 

 

uitsplitsing College en 
raad van 

Gemeente 
Leiden, 

Gemeente 
Leiderdorp en  

Gemeente 
Oegstgeest 

 

Gemeente 
Voorschoten 
Gemeente 

Zoeterwoude 
Provincie Zuid-

Holland 
Regio Holland 

Rijnland 
Rijkswaterstaat  

Bewoners 
Leidse 

Agglomeratie; 
Belangen-

organisaties; 
Ondernemers 

  

  

  
  

vertegenwoordi
ging ja/neen 
+ invulling 

 ja ja   

 



3. Randvoorwaarden  
 
 
Inhoudelijke randvoorwaarden 
voor een interactieve aanpak 
   

 
Onderwerp: 
Verkenning LAB071 
 
Scores: 0 = geen, 1 = weinig, 2 = gemiddeld, 3 = 
redelijk, 4 = veel 

 Nee Ja score 
1 . is er beinvloedingsruimte? 
(zo nee: is deze te creëren? 
 zo ja: score invullen) 

 

 X 2-3 

2. Is er bereidheid bij de potentiële  
     deelnemers/actoren? 
(zo nee: is deze te creëren? 
 zo ja: score invullen) 
 

 X 3 

3. Is er noodzaak voor interactie? (inbreng 
stakeholders essentieel? meerwaarde van 
interactieve aanpak?)  
 

 X 3 

 
4. Welke vorm van IBO wordt gevolgd (scores zijn richtinggevend) 

   Keuze 

1. Informeren 
alle scores

1
: 

max. 1 

het college geeft actieve informatie aan burger en andere 
belanghebbenden over het te ontwikkelen beleid 
-> Alle (groepen) stakeholders 
 

X 

2. Raadplegen 
alle scores: 
min. 2 

het college bepaalt in hoge mate zelf de agenda, maar ziet de 
betrokkenen als gesprekspartner bij de ontwikkeling van het beleid. 
-> Colleges en gemeenteraden Leiden, Leiderdorp en 
Oegstgeest 
-> Belanghebbenden 
-> Belangstellenden 
 

X 

3. Adviseren 
alle scores: 
min. 2 

het college stelt in het beginsel de agenda samen, maar geeft 
betrokkenen de gelegenheid problemen aan te dragen en 
oplossingen te formuleren. Het bestuur verbindt zich in principe aan 
de resultaten maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming 
gemotiveerd afwijken. 
-> Overheidspartners 
-> Belanghebbenden 
 

X 

4. Co-
produceren 
alle scores:  
min. 2, bij voorkeur 

3 

 

het college en betrokkenen komen gezamenlijk tot een agenda en 
zoeken vanuit een gelijkwaardige positie gezamenlijk naar een 
oplossing. Deze komt tot stand op basis van consensus en is 
bindend voor alle partijen. 

 

5. Meebeslissen 
alle scores:  
bij voorkeur 3 

het college laat, binnen vooraf te stellen randvoorwaarden, de 
ontwikkeling van en besluitvorming over het beleid over aan 
betrokkenen, waarbij het ambtelijk apparaat een adviserende rol 
vervult. Het gemeentebestuur neemt de resultaten over na toetsing 
aan de randvoorwaarden 
 

 

6. Zelfbeheer 
alle scores:  
bij voorkeur 4 

het college financiert een project dat, na goedkeuring door de raad, 
volledig door betrokkenen uit wordt gevoerd.  

 

                                                      
1
 Om te komen tot de meest passende vorm van de IBO zijn de scores op basis van het 

afwegingskader mede bepalend. Dit moet worden gezien als richtinggevend. Waar nodig kan hiervan 
gemotiveerd worden afgeweken. 



 

5. Rol van de raad: 
De raad wordt geraadpleegd over de probleemdefinitie en ambities, en over de (effecten van de) 
oplossingsrichtingen. De raad heeft een besluitvormende rol waar het gaat om het ambitiedocument en de 
bestuursovereenkomst. 
 

 
6. Organisatorische randvoorwaarden 
 
Organisatorische randvoorwaarden 
voor een interactieve aanpak 
   

 
Onderwerp: 
Verkenning LAB071 
 
Scores: 0 = geen, 1 = weinig, 2 = gemiddeld, 3 = 
redelijk, 4 = veel 

 Nee Ja score 
* 1. Organisatorische randvoorwaarden: 

 
   

  a. is er tijd? 
(zo nee: is dit te organiseren? 
 zo ja: score invullen) 

 X 2 

  b. is er geld (€ )? 
(zo nee: is dit te organiseren? 
 zo ja: score invullen) 

 X 3 

  c. is er capaciteit (fte)? 
(zo nee: is dit te organiseren? 
 zo ja: score invullen) 

 X 3 

 
 
7. Kaderstelling raad 
1. Raadsbesluit participatie Verkenning Bereikbaarheid Leidse Agglomeratie van 18 

maart 2013 

2.  

3.  

Toelichting: zolang men zich binnen de randvoorwaarden blijft begeven, kan niet 
worden ingegrepen 

 
 

8. Toelichting en motivering 
 
Voor een nadere toelichting en motivering van het participatieproces verwijzen we 
naar hoofdstuk 5 van het Plan van Aanpak Verkenning LAB071 en de uitwerking 
daarvan in het Startdocument participatieproces LAB071. 

 
 


