
Bijlage bij agendapunt 18 van de besluitvormende raadsaaenda 21/02/2017:
bestuurlijke reactie college op rapport Rekenkamercommissie 'Samenspraak =
loslaten in vertrouwen'

Tijdens de oordeelsvormende raad van 31 januari 2017 heeft uw raad gevraagd om 
een inhoudelijke reactie van het college op de aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie. Wij hebben gemeend recht te doen aan de besluitvorming door 
uw raad door deze reactie schriftelijk te geven voor de besluitvormende vergadering 
van 21 februari 2017.

Algemeen

Samenspraak vraagt om het uit handen geven van de regie en reflectie aan de 
voorkant. Juist door voorafgaand aan samenspraak bestuurlijk en politiek te 
reflecteren op dit proces, ook inhoudelijk wat betreft kaderstelling, kan de regie uit 
handen gegeven worden. Dit is voor zowel raad, college als organisatie een leerproces 
waarmee we na de vaststelling van de Kadernota Samenspraak ervaring hebben 
opgedaan en waaraan het onderzoek van de Rekenkamercommissie nu een 
belangrijke bijdrage levert.

Samenspraak geeft de houding aan op basis waarvan de gemeente Veldhoven wil 
samenwerken met haar partners. Samenspraak is geen 'stand-alone' proces maar past 
binnen het grotere geheel van ontwikkelingen zoals regiegemeente en de 
participerende overheid.

Reactie op aanbevelingen

Het college adviseert om de volgende aanbevelingen over te nemen.

1. Maak bij elk onderwerp een afweging van de rol die het lokaal bestuur van 
Veldhoven wil vervullen.
Ons college kan zich voorstellen dat het belangrijk is om na te denken over de rol die 
je als bestuur wilt vervullen, zowel in bepaalde processen als bezien over het grote 
geheel. Het kan zelfs voorkomen dat je als overheid binnen een bepaald proces 
diverse rollen hebt. Het is voor ons geen kwestie van óf de ene óf de andere rol, maar 
meer hoe je de diverse rollen op een goede manier kan combineren.

2. Verduidelijk de rol van de raad in samenspraakprocessen.
We kunnen ons voorstellen dat er behoefte is aan rolverduidelijking. Over die rol heeft 
uw raad zich in de procesvoorstellen kunst en cultuur en maatschappelijke participatie 
onlangs expliciet uitgesproken. We kunnen ons ook voorstellen dat deze rol per proces 
kan wijzigen. Door het stellen van kaders aan de voorkant van het 
samenspraakproces spreekt u zich als raad uit over de rol die u wenst te hebben.

3. Kom tot een eenduidiger aanpak en terminologie voor het vastleggen van 
rollen, verantwoordelijkheden en procesverloop.
Een eenduidige aanpak en eenduidig gebruik van begrippen onderschrijven wij en 
brengen we in praktijk door het aan uw raad voorleggen van procesontwerpen. 
Projectplannen, bestuursopdrachten of dergelijke worden niet aan uw raad 
voorgelegd.

4. Stel in alle gevallen een procesontwerp op dat voldoet aan de regels van 
samenspraak. Hou daarbij rekening met aanbeveling 3.
Het procesontwerp wordt vastgesteld door het bestuursorgaan dat bevoegd is voor het 
inhoudelijke onderwerp. (Zoals de raad eerder bij amendement heeft vastgesteld in 
2013, bij de behandeling van het Praktijkprogramma Samenspraak.) Door het



vaststellen van het procesontwerp kan de raad kaders meegeven voor het 
samenspraakproces, waarop tijdens en na het proces getoetst kan worden.

6. Neem in het procesontwerp altijd een communicatieparagraaf op.

7. Betrek externe participanten zo veel als mogelijk ook bij de uitvoering van 
een samenspraakproces.
Het college interpreteert deze aanbeveling om externe participanten ook te betrekken 
bij de uitvoering van het inhoudelijke proces. Daar waar dat mogelijk en wenselijk is, 
zullen wij dat in praktijk brengen. Momenteel doen wij dat bijvoorbeeld bij de 
uitvoeringsnota van 'Veldhoven Beweegt'.

8. Evalueer vooralsnog elk samenspraakproces ook met externe deelnemers 
en stel leerpunten daaruit vast.

Het college adviseert om de volgende aanbeveling deels over te nemen.

5. Maak een zorgvuldige afweging van degenen, die uitgenodigd worden aan 
een samenspraakproces deel te nemen, screen of zij de door hen aangegeven 
achterban daadwerkelijk vertegenwoordigen en maak afspraken over 
tussentijdse achterbanraadpleging.
Het college vindt het belangrijk een zorgvuldige afweging te maken van de partijen die 
uitgenodigd worden voor een samenspraakproces, in het belang van het thema of 
vraagstuk dat op tafel ligt. Zowel bij het verwoorden van kaders als bij het uitvoeren 
van door uw raad vastgestelde kaders. Dat toont als vanzelf het belang van het 
zorgvuldig omgaan met de input van deze partijen en terugkoppeling wat met hun 
inbreng (niet) wordt gedaan en waarom.
Wij vinden het te ver gaan om te screenen of partijen de door hen aangegeven 
achterban daadwerkelijk vertegenwoordigen (als dat al zou kunnen); sterker nog, daar 
gaan we vanuit als partijen dat zelf aangeven. Bovendien staat mogelijke screening 
haaks op het uitgangspunt van samenspraak: vertrouwen, verbinden en loslaten. We 
kunnen partijen wel vragen om een goede terugkoppeling naar hun achterban.


