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Volgens artikel 170 Gemeentewet ziet de burgemeester toe op de kwaliteit van participatie 
processen.
Bij het dossier Bestemmingsplan Simon Smitweg zijn veel burgers zeer ontevreden over het gevolgde 
participatie proces. Die ontevredenheid van burgers is de afgelopen jaren bij vrijwel elk participatie 
traject aan de orde geweest.

Vragen:

1. Wat is de mening van de burgemeester over de kwaliteit van het participatie proces rondom 
de Simon Smitweg?

2. Heeft de burgemeester zich actief bemoeid met de kwaliteit van genoemd proces?
3. Zo ja hoe, en zo nee waarom niet?
4. Hoe ziet de burgemeester haar wettelijke taak inzake participatie in de toekomst?

Geldend van 01-01-2021 t/m heden
Artikel 170
1.De burgemeester ziet toe op:
c.de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie;

Participatie is voor de gemeente Leiderdorp een vast onderdeel van beleidsvorming en uitvoering. 
Wij hebben immers de ervaring dat door de inbreng van onze inwoners en andere belanghebbenden 
plannen nog beter aansluiten. 

De burgemeester heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur de taak gekregen om in het 
bijzonder op de omgang met en betrokkenheid van inwoners te letten. Daarbij ziet zij vooral toe op 



de wijze waarop de processen zijn ingericht en hoe hieraan uitvoering wordt gegeven. Dit is ook van 
toepassing geweest bij de Simon Smitweg. In dit kader wordt de raad verwezen naar het gestelde 
onder artikel 170 Gemeentewet en een publicatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties “De burgemeester als hoeder van de democratie” die bij de beantwoording van 
deze raadsvragen is gevoegd. In deze publicatie is een toelichting gegeven over de reikwijdte van de 
rol van de burgemeester in deze.  Kortheidshalve ziet deze rol er als volgt uit:

 In het college is de burgemeester vooral procesbewaker en toetst voorstellen op de gevolgde 
procedures.

 In de raad volgt de burgemeester ook de procedures en heeft zij eveneens een rol in het 
bevorderen van de bewustheid en kennis van burgerparticipatie. 

 In de ambtelijke organisatie bevordert zij het integraal werken.
 In de samenleving is zij vanuit haar burgermoeder rol aanspreekbaar voor inwoners en 

overige belanghebbenden en heeft tevens een signalerende functie. 

Vanuit deze aspecten bevordert de burgemeester zowel nu als in de toekomst de participatie, mede 
op basis van het voornemen om het participatiebeleid binnenkort te actualiseren. Het college hecht 
eraan om aan te geven dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot participatie 
breed in het college is verdeeld. Bestuurders nemen met betrekking tot participatieprocessen binnen 
hun portefeuille de bestuurlijke verantwoordelijkheid en ook binnen de portefeuilleverdeling is 
participatie specifiek toegewezen. Ondanks deze brede verantwoordelijkheid heeft de burgemeester 
zoals u weet veel oog voor het belang van onze inwoners en de wijze waarin zij betrokken worden in 
onze gemeente. 

Met het college is de burgemeester van mening dat de kwaliteit van de participatie bij de Simon 
Smitweg op een juiste wijze is verlopen. Op diverse aspecten heeft de inbreng van belanghebbenden 
geleid tot een wijziging van de besluitvorming. Het participatieproces met betrekking tot dit proces is 
ook regelmatig besproken in het college van Burgemeester en wethouders mede op instigatie van de 
burgemeester en de verantwoordelijke wethouder. 

Wij herkennen ons niet in het gestelde dat partcipatieprocessen in zijn algemeenheid en dus ook bij 
de reconstructie van de Simon Smitweg leidt tot grote ontevredenheid. Daarin zijn wij ons uiteraard 
bewust dat vanwege het algemene belang niet alle aspecten die inwoners inbrengen gehonoreerd 
worden. 


