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Rapport Rekenkamercommissie Veldhoven "Samenspraak 
Loslaten in vertrouwen"

De raad van de gemeente Veldhoven;

Overwegende dat;
- De rekenkamercommissie Veldhoven onderzoek verricht naar en adviseert aan de 

raad over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het 
gemeentelijke beleid en beheer.

- De uitkomsten van de onderzoeken de gemeenteraad ondersteunen bij het 
uitvoeren van de controlerende taak, waarbij het accent ligt op het mogelijk lerend 
effect dat van de uitgebrachte onderzoeken kan uitgaan;

- De rekenkamercommissie Veldhoven de raad op 11 november 2016 het rapport 
"Samenspraak = Loslaten in vertrouwen" heeft aangeboden.

- In het rapport aanbevelingen zijn opgenomen ten aanzien van 
samenspraakprocessen met betrekking tot agendering, richting vinden, beslissen 
en uitvoering.

Gelet op;
- de Gemeentewet;
- de verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie (06.349);
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agendapunt 
onderwerp

b e s l u i t :

1. Het rapport van de rekenkamercommissie Veldhoven "Samenspraak = Loslaten in 
vertrouwen" voor kennisgeving aan te nemen;

2. De aanbevelingen uit het rapport "Samenspraak = Loslaten in vertrouwen" over te 
nemen:

1. Maak een keuze van de rol die het lokaal bestuur van Veldhoven wil vervullen.
2. Verduidelijk de rol van de raad in samenspraakprocessen.
3. Kom tot een eenduidiger aanpak en terminologie voor het vastleggen van 

rollen, verantwoordelijkheden en procesverloop.
4. Stel in alle gevallen een procesontwerp op dat voldoet aan de regels van 

samenspraak. Hou daarbij rekening met aanbeveling 3
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.

6. Neem in het procesontwerp altijd een communicatieparagraaf op.
7. Betrek externe participanten zo veel als mogelijk ook bij de uitvoering van een 

samenspraakproces.
8. Evalueer vooralsnog elk samenspraakproces en stel leerpunten daaruit vast.

3. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de aanbevelingen in de 
praktijk te brengen en de raad te informeren over de voortgang ervan.



Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 21 februari 2017.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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