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Naar aanleiding van de recente gang van zaken rondom het Heelblaadjespad, maar ook naar 
aanleiding van enkele andere signalen (onder meer uit het Zijlkwartier) constateert de D66-fractie 
dat de ambitie uit het coalitieakkoord  om burgers meer te laten Meedoen weliswaar aandacht 
krijgt, maar dat het nog niet altijd soepel verloopt. Daarom stellen wij de volgende vragen aan het 
college:
 

1. Hanteert de gemeente een beleidskader/afwegingskader bij het “Meedoen mogelijk 
maken”? Wat wordt daarbinnen onder Meedoen verstaan?

a. Indien opgesteld, is het college bereid dit beleidskader/afwegingskader met de 
raad te delen? 
Er is geen specifiek beleidskader/afwegingskader op het gebied van ‘Meedoen’. 

b. Hoe vertaalt zich een en ander in concrete gevallen waarin burgers een initiatief of 
wens aan de gemeente kenbaar maken?  Zijn er bijvoorbeeld protocollen die 
medewerkers van de gemeente hierbij ondersteunen? 
Wanneer er een initiatief in de samenleving ontstaat waarbij burgers willen 
‘meedoen’ dan ondersteunt de gemeente dit binnen de beleidskaders 
(bestemmingsplannen, bomenbeleid, groenstructuurplan enz.) die er zijn. Samen 
met de burgers worden de mogelijkheden besproken. De afspraken worden in 
gevallen van beheer- en onderhoud vastgelegd in een overeenkomst.

c. Hoe wordt bij dit alles een integrale benadering binnen de gemeentelijke 
organisatie bevorderd?
De omstandigheden zijn vaak heel divers en vragen om maatwerk. Alle initiatieven 
worden integraal getoetst. 

2)    Hoe houdt het college zicht op de mate waarin burgers nu Meedoen? Is er bijvoorbeeld 
een overzicht van initiatieven en samenwerkingsvormen? En zo ja, kunnen wij dit 
ontvangen?
Momenteel zijn er al concrete samenwerkingsvormen (burgerinitiatiefgroep Whatsapp en 
beheerovereenkomst Driegatenbrug). Er zijn nu een aantal bewonersgroepen waarmee 
we in gesprek zijn om tot (beheer)afspraken te komen (Zijlkwartier, Heelblaadjespad, 
Rozemarijn tuin). Wij zullen een overzicht van actieve samenwerkingsvormen bijhouden 
en publiceren.

3)     Welke lessen trekt het college uit de ervaringen met burgers die in de afgelopen twee 
jaar hebben aangegeven te willen Meedoen?



Onze eerste ervaringen op dit vlak leiden tot leerpunten. Elk gebied is weer anders en er 
zijn veel (soms tegengestelde) meningen en belangen onder de bewoners. Daar moeten 
we ons al in de beginfase bewust van zijn. 

Beantwoording van de aanvullende vraag van de heer Kuggeleijn uit de vergadering 
van 11 januari: 

“Op welke manier faciliteren beleidskaders het meedoen en meepraten, meebeslissen en 
meehandelen. En hoe zorgen wij ervoor dat dit integraal gebeurt?”

Het zo lang mogelijk blijven meedoen in de samenleving is beleidsmatig geborgd in de 
verschillende (Wmo, Jeugd en Participatie) beleidsnota’s en overkoepelend in de 
Maatschappelijke structuurvisie (MSV). De verantwoordelijkheid voor de mensen die daar 
ondersteuning bij nodig hebben ligt sinds 2015 bij de gemeente. Wij hebben er in vele opzichten 
belang bij dat alle inwoners van Leiderdorp zo lang mogelijk (actief) blijven deelnemen aan het 
maatschappelijke leven.

Het meedoen op wijk- en buurtniveau is van een andere orde. Via bewonersmarkten geven we 
inwoners van Leiderdorp een platform waar wij het meedoen stimuleren en waar nodig 
ondersteunen. En we gaan met inwoners in gesprek over hun ideeën, suggesties of initiatieven. 
We hebben een beperkt budget voor wijkinitiatieven en stellen beleidsregels op voor aanvragen 
hiervoor. Het wijkgerichte werken speelt in het meedoen een belangrijke rol die we de komende 
tijd verder gaan ontwikkelen.

Beleidskaders en regelingen zullen dit meedoen (nog) niet altijd faciliteren. Waar we dit 
onvoldoende vinden, kijken we naar andere mogelijkheden om het doel te bereiken. Waar we dit 
nodig achten zullen we voorstellen doen om de kaders of regelingen aan te passen. Een 
voorbeeld is de aanpassing van de Verordening op beplanting (2016), waarbij we (het faciliteren 
van) het meedoen voor ogen houden. We kunnen echter niet altijd draaien wat de inwoner 
vraagt. We hebben nu eenmaal te maken met vigerende wetgeving en belangen van 
verschillende inwoners(groepen).

Het meedoen faciliteren door met integrale teams de wijken in te gaan is een van de 
doelstellingen van de organisatieontwikkeling. De werkwijze van  de nieuwe organisatie behelst 
dat we vraagstukken zoveel als mogelijk integraal oppakken en in samenwerking met onze 
maatschappelijke partners en inwoners. Het deelproject ‘wijkgericht werken’ is een van de pilots 
die in de komende periode wordt uitgerold. De resultaten van de pilots en onze (ver)nieuwe(nde) 
manier van werken worden  in de loop van dit jaar zichtbaar.


