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Motie open speelveld en kwaliteit participatietraject Ontmoeten in de wijk
De gemeenteraad van Bergen op Zoom, op 20 december 2017 in vergadering bijeen, sprekend
over raadsvoorstel RVB17-0073 Visie en Meerjarenplan Ontmoeten in de wijk 2018-2022.

Overwegende dat:
»
»
»
»

«
»

«
«

Het College in nauw overleg met een expertgroep de ontwikkeling van de Visie en het
meerjarenplan Ontmoeten in de wijk vorm geeft;
Het hierbij gaat om een naar omvang en strekking voor Bergen op Zoom relatief nieuwe
vorm van burger- en overheidsparticipatie;
Bij burgerparticipatie de representativiteit van de betrokken spelers en belangen
bewaakt moet worden;
Binnen de groep die gesprekspartner is van de overheid ook de checks and balances
bewaakt moeten worden, zodanig dat niet één of meerdere spelers door kennis of positie
een ongerechtvaardigd overwicht krijgt of krijgen;
De expertgroep die gesprekspartner is van de gemeente bestaat uit vertegenwoordigers
van diverse belanghebbenden;
De concretisering van de Visie en het meerjarenplan een dynamisch karakter heeft en in
de toekomst zich nog meer belanghebbenden en spelers kunnen aandienen, zoals
wijkcommissies of vrijwilligersorganisaties;
De leden van de expertgroep hebben uitgesproken dat zij elkaar willen versterken en
aanvullen en met elkaar een open en eerlijk speelveld willen ontwikkelen;
Het College vanuit haar rol van overheidsparticipatie en vanuit de opdracht tot
versnelde financiële dekking echter ook een verantwoordelijkheid heeft voor het goed
en effectief verlopen van het proces van overleg en ontwikkeling;

Roept het college op om:
« Via regelmatig overleg de representativiteit van de expertgroep te bewaken, alsmede de
checks and balances binnen de expertgroep en de kwaliteit en effectiviteit van het
overleg;
« In overleg met de expertgroep te waarborgen dat relevante belanghebbenden tot de
expertgroep kunnen toetreden;
« Deze aspecten mee te nemen in de bestuurlijke monitoring en de jaarlijkse
verslaglegging naar de raad,
En gaat over tot de orde van de dag,
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