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Aanleiding
Onlangs heeft de portefeuillehouder participatie, de heer A.van Erk u de toezegging
gedaan op korte termijn terug te komen met concrete informatie over participatie.
Participatie is niet nieuw voor de gemeente Hillegom. Gezamenlijk is er een mooie ambitie
verwoord in het college akkoord en is er de afgelopen periode pragmatisch samen
gewerkt aan het betrekken van inwoners bij het maken van beleid.
Ook zijn er afspraken gemaakt over het betrekken van de raad aan de voorkant van een
aantal projecten waarbinnen participatie een rol speelt.
Tegelijkertijd is en wordt er binnen de ambtelijke organisatie gewerkt aan participatie
beleid, een toolbox en het ophalen van de geleerde lessen van de afgelopen jaren.
Hier willen wij u in de raadscommissie meer over vertellen.

Doel van agendering
Tijdens de bijeenkomst nemen wij u mee in de stappen die zijn gezet met betrekking tot
participatie, de resultaten tot nu toe en de stappen die de komende periode nog gezet
gaan worden onder leiding van het college.
U krijgt inzicht in de beleidsstukken en hulpmiddelen waar u en een nieuwe raad in de
toekomst gebruik van kunnen maken en wat dit u brengt.
Opzet van het agendapunt
Er wordt een presentatie gegeven waarbij er ruimte is voor het stellen van vragen en het
meegeven van overwegingen.
Gewenste bijdrage van college van Burgemeester en Wethouders
Agendering van dit onderwerp vindt plaats op verzoek van het college.
Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Ook binnen de gemeenten Lisse en Teylingen vinden presentaties en/of gesprekken plaats
met de raad over participatie, de resultaten tot nu en het verdere proces.

Urgentie
Conform afspraak wordt dit onderwerp geagendeerd voor de raadscommissie van eind
oktober.
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