
MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG -VERWACHTINGEN BIJ PARTICIPATIE

Agendapunt 14

Onderwerp: De juiste verwachtingen bij participatie

De Raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 25 januari2O2t

De Raad, gehoord de beraadslaging,

Constaterend dat
. btj het partici
r patietraject van de aanpassingen van de Simon Smitweg inwoners in 2Ot7 een andere

verwachting hadden van de participatie, dan door het (toenmalíge) college bedoeld;
. ontevredenheid over participatie in het daaropvolgende participatietraject in 2020 niet is

afgenomen;
o tUdens diverse andere participatietrajecten de afgelopen jaren blijkt dat de uitkomsten in de

ogen van de inwoners niet altijd overeenkomen met de verwachtingen;
o het niet overnemen van (alle) wensen van inwoners kan leiden tot een beeld dat de

participatie niet goed is gegaan;
o verwachtingen en begrenzingen vooral aan de voorkant van de participatie niet altijd helder

worden geschetst, waardoor de uiteindelijke uitkomst wordt bediscussieerd;
o in de (politieke) besluitvorming de keuze voor het algemene belang steeds minder lijkt te

worden geaccepteerd door het individuele belang;

Overwegende dat
o participatie een belangrijke stap is in de (politieke) beleids- en besluitvorming in Leiderdorp;
r het huidige IBO protocol bijna 2O jaar geleden is opgesteld;
o in het huidige coalitieakkoord de afspraak is gemaakt om het huidige IBO protocol te

voorafgaand aan Omgevingswet te evalueren;
o de invoering van de Omgevingswet nu op L januari 2022 staatgepland;

Roept het college op om:
. nog dit jaar het IBO protocol te beoordelen/evalueren, waarbij niet alleen wordt gekeken

naar de inhoud van het protocol zelf, maar ook naar de toepassing ervan in de (Leiderdorpse)
praktijk. Verder dient in ieder geval - maar niet uitsluitend - gekeken te worden naar
verwachtingen en communicatie rond het participatieproces.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam:

D66 - Jeroen Hendriks
CDA - Huibrecht Bos

LPL- Hugo Langenberg
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