
 

 

 

 

 
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.  
 
 



 

 

 
1. Wel/geen burgerparticipatie [IBO-protocol] 
onderwerp: financiële transacties met 

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

Nee 

mbt gedelegeerde rijksbevoegdheden 
[uitvoering rijksbeleid binnen een 
bepaald kader] 

Nee 

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

Nee 

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

Nee 

mbt formele regels, zoals 
voorschriften en 
bestemmingsplannen 

Nee 

 

onderwerp:  
alle overige onderwerpen 
 ���� 

 
toetsen 
burgerparticipatie & 
vorm bepalen 
 

 
 
            

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

onderwerp) 

stakeholders burger bedrijven organisa- 
ties 

 regio-
gemeenten 

uitsplitsing Alle   Alle  Corporaties, 
Zorgaanbieders en 
belangenorganisati

es zoals IVN 
Milieudefensie   

 K&B, Leiden, 
Zoeterwoude, 

Teylingen, 
Oegstgeest  

 Vooral grotere 
instellingen 

zoals Rijnland 
Zorggroep, 

Wereldhave, 
Corio e.d 

vertegenwoordi
ging ja/neen 
+ invulling 

Neen  Neen  Neen  Neen  Neen  

 
In de bijlage is een aanvullende omgevingsanalyse te vinden waarin de verschillende 

stakeholders zijn uitgesplitst en de rol in het proces beter geduid.  

 

 



 

 

3. Randvoorwaarden  
In te vullen door het college + toelichting: 
 
Inhoudelijke randvoorwaarden 
voor een interactieve aanpak 
   

 
Onderwerp: RSV 
 
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 

1 

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 2 

 
 
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 

 

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. 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. 
 

 

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 gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de Toekomstvisie 2025 kaders meegegeven  
voor de structuurvisie. De gemeenteraad stelt de structuurvisie vast. 
 

 
 
6. Organisatorische randvoorwaarden 
 
Organisatorische randvoorwaarden 
voor een interactieve aanpak 
   

 
Onderwerp: RSV 
 
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 
 

2 

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

  
X 
 

2 

 
 
7. Kaderstelling raad 
1. Toekomstvisie Leiderdorp 2025 

2.  

3.  

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

 
 

 
8. Eindbeslissing en vorm (toelichting en motivering) 

Initiatieffase 
1 Informeren 
Tijdens deze fase begint wel de communicatie over de ruimtelijke 
structuurvisie op de website en Gemeente aan Huis. Het 
participatieniveau is derhalve 1: informeren. 
 
Definitiefase 
2 Raadplegen 
In deze fase zijn de volgende actoren betrokken: 
- Bewonersverenigingen, buurtverenigingen, huurdersverenigingen, 
VVE’s e.d. 
- Bedrijven, ondernemers 
- Maatschappelijke instellingen en organisaties 



 

 

- Inwoners van Leiderdorp 
- Raadsleden (desgewenst) 
 
In deze fase zijn we vooral informatie aan het verzamelen. Met deze 
actoren wordt gezocht naar de wensen van deze groepen voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van Leiderdorp. 
Op basis van deze input wordt een Nota Uitgangspunten opgesteld. De 
nota wordt ter inzage gelegd, zodat burgers, bedrijven en organisaties 
kunnen reageren voordat de nota wordt vastgesteld. Deze reacties 
worden gebruikt om de nota aan te scherpen en te verbeteren. In deze 
fase vindt geen integrale beantwoording plaats. Het participatieniveau is 
derhalve 2: raadplegen. 
 
Ontwerpfase 
2 Raadplegen 
De gemeente is hier vooral zelf aan zet. Samen met adviseurs moet in 
de structuurvisie een integratie gemaakt worden van sectoraal beleid. 
Daarin moet ruimte worden geboden voor de gewenste 
programmaonderdelen. Bij de programmaonderdelen wordt met 
bandbreedtes gewerkt vanwege de planhorizon (2033) en de 
onzekerheden die dat met zich brengt. Om die onzekerheden het hoofd 
te bieden wordt gewerkt met ruimtelijke scenario’s. Deze scenario’s 
worden met direct belanghebbenden uit de vorige fase besproken. 
 
Op basis van een concept zal in deze fase ook het overleg met 
overlegpartners worden ingevuld. Afstemming met regio en provincie en 
verschillende semi-overheden is  wettelijk vastgelegd. In dit stadium 
wordt de gemeenteraad tijdens een presentatieavond geïnformeerd. 
 
Het resultaat, de ontwerp structuurvisie, gaat vervolgens de inspraak in. 
De ontwerp structuurvisie ligt dan ter inzage en iedereen kan 
zienswijzen indienen. Het participatieniveau is derhalve 2: raadplegen. 
 
Realisatiefase 
1 Informeren en 2 raadplegen 
De gemeente beantwoordt de zienswijzen en past de visie aan. Waar 
nodig wordt over de zienswijzen en de daaruit voortvloeiende 
aanpassingen overleg gevoerd met de indieners c.q. belanghebbenden. 
Na vaststelling is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het 
participatieniveau is derhalve 1 of 2: informeren en voor indieners van 
zienswijzen raadplegen. 

 
 



 

 

 


