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Rekenkamer onderzocht inwonersparticipatie in Leusden
De rekenkamercommissie heeft uit het onderzoek naar inwonerparticipatie geconstateerd
dat de gemeente Leusden op de goede weg zit om de inwonersparticipatie vorm te geven en
uit te voeren. De gemeente Leusden wil kennis en kunde vanuit de samenleving meer
benutten. Daarvoor hanteert de gemeente als uitgangspunt: “De samenleving voorop”.
Inwonersparticipatie
Bij inwonersparticipatie gaat de gemeente op eigen initiatief in gesprek met inwoners en
betrokkenen. Hiertoe organiseert de gemeente dan een participatietraject waarbij
belanghebbenden (burgers en organisaties) actief kunnen deelnemen en zichtbaar invloed
kunnen uitoefenen op de beleidsontwikkeling en/of besluitvorming over een bepaald
beleidsterrein.
Het onderzoek
Het onderzoek in de gemeente Leusden is uitgevoerd op verzoek van de auditcommissie van
de gemeente Leusden en heeft plaatsgevonden in de periode december 2013-april 2014. In
het onderzoek is gekeken naar de wijze waarop de gemeente Leusden het participatiebeleid
heeft geformuleerd. Daarnaast is bij drie trajecten (bezuinigingsvoorstel vanuit het
Leusdenpanel, winkelopenstelling op zondag, verkeersplan Tabaksteeg) nagegaan hoe de
gemeente het participatiebeleid in de praktijk vorm geeft. Uit het onderzoek is gebleken dat
de gemeente Leusden het initiatief wil overlaten aan de samenleving waarbij de gemeente een
meer faciliterende rol wil aannemen. Dit ligt duidelijk vast op papier. In de praktijk blijkt echter
dat dit niet altijd mogelijk is, mede omdat de samenleving geen initiatief neemt. De
rekenkamercommissie heeft wel geconstateerd dat betrokken inwoners positief zijn over de
houding van de gemeente Leusden bij de onderzochte participatietrajecten.
Hoewel de rekenkamercommissie positief is over de wijze waarop de gemeente Leusden de
inwonersparticipatie vorm geeft heeft zij nog wel een aantal verbeterpunten geformuleerd.
Deze hebben betrekking op de uitgangspunten van het beleid en de praktische uitvoering. Zo
adviseert de rekenkamercommissie onder meer om de rol en inbreng van belanghebbenden
duidelijker vast te leggen. Ook adviseert de rekenkamercommissie om duidelijker aan te geven
wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het participatiebeleid. Daarnaast beveelt de
rekenkamercommissie aan om initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren.
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Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de
efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit een externe
voorzitter en vier externe leden. De rekenkamercommissie werkt voor de gemeenten
Barneveld, Bunnik, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Nijkerk, Woudenberg, Scherpenzeel,
Renswoude en Zeewolde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mevr. I. Spoor, secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie
Telefoon: 0342 – 495830 of 06 – 20475714
E-mail: i.spoor@barneveld.nl
Het rekenkamerrapport is te downloaden via de website van de rekenkamercommissie:
www.rkvalleienveluwerand.nl

