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Underwerp 
Uitvoeringsprogramma inwoners- en overheidsparticipatie  
 
 

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: 
Het beëindigen van het uitvoeringsprogramma inwoners- en overheidsparticipatie  
 

 
Koarte gearfetting 
In januari 2019 is het uitvoeringsprogramma inwoners- en overheidsparticipatie vastgesteld. Eén 
van de afspraken die daarin is vastgelegd is een jaarlijkse evaluatie. Met het verdwijnen van de 
functie van programmamanager voor dit onderdeel, vervalt dit specifieke programma en de 
jaarlijkse evaluatie. 
 

Ynlieding 
In januari 2019 is het uitvoeringsprogramma inwoners- en overheidsparticipatie vastgesteld. Eén 
van de afspraken die daarin is vastgelegd is een jaarlijkse evaluatie.  
 
In de zomer van 2020 hebben we een groot aantal ombuigingsvoorstellen opgesteld. Eén daarvan 
was het niet langer invullen van de rol van programmamanager inwoners- en 
overheidsparticipatie. Bij het vaststellen van de begroting 2021 is hiervoor gekozen. Dat heeft 
consequenties voor het bijbehorende uitvoeringsprogramma.  
 
Histoarje 
Het uitvoeringsprogramma is vastgesteld tijdens de raadsvergadering januari 2019. In het 
voorjaar van 2020 is de evaluatie van dit programma vertaald in een presentatie, die is toegelicht 
door de programmamanager inwoners- en overheidsparticipatie tijdens de raadswerkgroep Raad 
van de Toekomst. Op verzoek is de presentatie destijds ook geplaatst op de LIS.  

 
Kearnboadskip 
Dat we het programma hebben beëindigd, betekent niet dat er niets meer gebeurt met de 
onderdelen van het programma. Bij de evaluatie van vorig jaar werd al duidelijk dat niet alle 
ambities uit het uitvoeringsprogramma konden worden gerealiseerd. Daarnaast constateerden wij 
dat het in de praktijk belangrijk is om flexibel om te gaan met de uitvoering en vooral te doen 
wat nodig is. Dat is nog steeds het geval.  
 

Een belangrijke ontwikkeling waarop het uitvoeringsprogramma naadloos aansloot is de invoering 
van de Omgevingswet. We hebben het afgelopen jaar dan ook nadrukkelijk de verbinding gelegd 
met de ontwikkelingen rondom deze wet en de inwonersparticipatie daarbij. In maart 2021 is de 
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participatiewebsite van de gemeente Achtkarspelen (denkmee.achtkarspelen.nl) gelanceerd. Deze 
website dient als digitaal participatieplatform van de gemeente. Inwoners worden via het platform 
door de gemeente gevraagd mee te denken over beleidsvraagstukken. De website is voor het 
eerst ingezet ten behoeve van de omgevingsvisie (in het kader van de Omgevingswet). Inwoners 
worden gevraagd mee te denken over onderwerpen als gezondheid, de voorzieningen in de 
dorpen, wonen en werkgelegenheid. Naast meedenken over de omgevingsvisie kunnen de 
inwoners inmiddels ook via de participatiewebsite input leveren voor de Visie sociale basis. Via de 
website wordt er samen met de inwoners, verenigingen en organisaties opgehaald wat de 
inwoners belangrijk vinden in het versterken van de sociale basis in de gemeente. De 
verwachting is dat in de loop van de tijd steeds meer onderwerpen en projecten een plek zullen 
krijgen op deze website.  
 
Naast de participatiewebsite worden de inwoners ook op andere manieren betrokken bij het 
opstellen van beleid en plannen. Zo vindt er op dit moment een doarpetoer plaats en worden er 
fotosafari’s voor kinderen georganiseerd. Tijdens de doarpetoer en fotosafari gaat de gemeente 
met de inwoners in gesprek over wat men belangrijk vindt in de dorpen, wat er ontbreekt en wat 

er nodig is. Deze input wordt o.a. meegenomen in het opstellen van de Visie sociale basis, 
gezondheids-, cultuur- en het accommodatiebeleid. 
 
Tot slot worden burgerinitiatieven nog steeds ondersteund en nemen we actief deel aan het 
Atelier Sociaal Domein.  
 
Konsekwinsjes 
Het beëindigen van het uitvoeringsprogramma betekent dat er ambtelijk geen coördinatie meer 
op dit thema plaatsvindt en de jaarlijkse evaluatie komt te vervallen. Specifieke werkzaamheden 
op onderdelen van het programma zijn elders in de organisatie belegd. 
 
Kommunikaasje 
Niet van toepassing 
 
Ferfolchtrajekt 
Niet van toepassing  
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