
Advies 102 2 november 2006 Pagina 1 van 5 

 

 

 

 

ADVIES 102 

 

ADVIES VAN DE  
GOUDSE ADVIESRAAD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING EN 

ZORGBELANG ZHZM  
OVER DE ALGEMENE INSPRAAK- EN PARTICIPATIEVERORDENING GOUDA 

 

 
 
 

1. Inleiding 
 

Op 26 september 2006 ontving de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking een 

adviesaanvraag over de algemene inspraak- en participatieverordening Gouda. Het college verzocht 

de Goudse adviesraad uiterlijk 8 november 2006 advies uit te brengen. 

Omdat de inspraak- en participatieverordening ook gevolgen heeft voor de belangenbehartiging van 

mensen met een beperking door Zorgbelang ZHZM, is onderhavig advies een gezamenlijk advies van 

de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking (GAB) en Zorgbelang ZHZM (ZB). 

 

 

2. Verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid 
 

Op dit moment is de belangenbehartiging en advisering door resp. Zorgbelang en de Goudse 

Adviesraad voor mensen met een beperking geregeld in de Verordening cliëntenparticipatie 

gehandicaptenbeleid en het Overlegconvenant. Zoals u in uw brief van 7 september jl. heeft laten 

weten, komt genoemde verordening per 1-1-2007 van rechtswege te vervallen, in verband met de 

opname van de Wvg in de Wmo.  

U geeft in genoemde brief aan deze verordening vanaf 1-1-2007 te beschouwen als onderdeel van het 

Overlegconvenant, en in 2007 een nieuw convenant af te zullen sluiten met Zorgbelang en de Goudse 

Adviesraad voor mensen met een beperking in het kader van belangenbehartiging respectievelijk 

advisering, waarbij de nieuwe inspraak- en participatieverordening het juridische kader zal zijn. 

 

Zorgbelang heeft in een email van 15 augustus jl. laten weten akkoord te gaan met dit voorstel, maar 

aangegeven dat zij de definitieve inhoud van de algemene inspraak- en participatieverordening wil 

afwachten voordat ze akkoord gaat met het definitief omzetten van de Verordening cliëntenparticipatie 

gehandicaptenbeleid in een convenant.  De status van een convenant is namelijk minder dan van een 

verordening. Zorgbelang kan met het omzetten van de  verordening cliëntenparticipatie in een 

convenant alleen akkoord gaan, als haar huidige rechten voldoende worden gewaarborgd in de 

algemene inspraak- en participatieverordening. Deze is immers kaderstellend voor de apart af te 

sluiten verordeningen en convenanten met de adviesraden en belangenorganisaties.  

 

Wanneer GAB en ZB de Verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid vergelijken met de 

algemene inspraak- en participatieverordening, blijkt dat deze laatste op een aantal belangrijke punten 

geen of onvoldoende regels bevat ten aanzien van de participatie; regels die nu wel duidelijk 

vastgelegd zijn in de Verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid. Ook is de algemene 
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inspraak- en participatieverordening veel algemener geformuleerd dan de Verordening 

cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid, hetgeen begrijpelijk is omdat de eerste een kaderstellende 

verordening is.   

Concluderend stellen GAB en ZB dat hun huidige rechten niet voldoende gewaarborgd zijn in de 

algemene inspraak- en participatieverordening; ook niet indien onderstaande adviezen om de 

verordening op bepaalde punten aan te scherpen, worden overgenomen.  Daarom willen GAB en ZB 

dat hun huidige rechten ten aanzien van cliëntenparticipatie volgend jaar formeel geregeld worden in 

een aparte verordening, en niet in een convenant.  

 

 

 

3. Algemene inspraak- en participatieverordening   
 

De Goudse adviesraad van/voor mensen met een beperking en Zorgbelang waarderen het dat de 

gemeente voor een brede inspraak- en participatieverordening gekozen heeft, waarin naast de 

wettelijk verplichte inspraakprocedure ook een algemene regeling voor participatie is getroffen. 

GAB en ZB kunnen zich grotendeels vinden in de strekking van de verordening. Wel hebben zij enkele 

opmerkingen en adviezen. 

 

Omdat de algemene inspraak- en participatieverordening van groot belang is bij de juridische 

inkadering van de aparte verordeningen en convenanten zoals genoemd in artikel 6, lid 4, is het zaak 

dat bepaalde huidige rechten goed geregeld worden in de inspraak- en participatieverordening. 

Daarom adviseren GAB en ZB de inspraak- en participatieverordening op een aantal punten aan te 

scherpen.  

Hieronder worden deze punten uiteen gezet. Vervolgens geven GAB en ZB aan welke artikelen hen 

niet duidelijk zijn, en tot slot volgen een aantal tekstuele opmerkingen.   

 

 

Inhoudelijke adviezen: 

 

1. 

In de aanhef, in artikel 1 onder b en artikel 2 lid 1 wordt geregeld dat ingezetenen en 

belanghebbenden betrokken worden bij de voorbereiding of uitvoering van gemeentelijk beleid. In de 

Verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid wordt in artikel 1 lid 3 naast deze twee 

beleidsfasen ook de betrokkenheid bij de evaluatie van beleid geregeld. Wij adviseren dit ook in de 

inspraak- en participatieverordening vast te leggen. 

 

2. 

Artikel 6 lid 5 is vooral van toepassing op de inspraakprocedure. In de participatieprocedure is het veel 

meer gebruikelijk om de participanten persoonlijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de 

procedure.  Wij adviseren terzake van de participatie een dergelijk beschrijving op te nemen. 

 

3. 

In artikel 7, lid 1 staat dat met betrekking tot informatieverstrekking volstaan kan worden met 

vermelding van de zakelijke inhoud. Dit is echter voornamelijk van toepassing als er sprake is van een 

inspraakprocedure (zie Awb, artikel 3:12 lid 1).  

In participatieprocedures kan het vaak nodig zijn om aanvullende informatie te verstrekken. Het betreft 

hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en 

wijzigingen te kunnen volgen. 
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GAB en ZB adviseren een dergelijke zinsnede op te nemen in artikel 7 lid 1.  

 

4. 

In artikel 7, lid 2 staat dat het bestuursorgaan zorgt dat men “voldoende tijd” krijgt voor een goede 

voorbereiding. In de Toelichting wordt aangegeven dat er geen minimale tijd van 6 weken is 

opgenomen, teneinde de flexibiliteit niet te beperken. 

In de praktijk houdt dit soort flexibiliteit meestal in dat belanghebbenden (veel) minder dan 6 weken de 

tijd krijgen om te participeren. De GAB en ZB vinden dit voor een goede participatie niet wenselijk. 

GAB en ZB adviseren dan ook in de tekst op te nemen dat er gestreefd wordt naar een 

voorbereidingstijd van minimaal 6 weken. 

 

5. 

Artikel 8, vastlegging participatie. 

Dit artikel gaat, in tegenstelling tot de naam doet vermoeden, niet in op de vastlegging van participatie, 

maar op de verslaglegging van bijeenkomsten. Participatie kan echter ook op andere manieren 

plaatsvinden dan via bijeenkomsten; bijvoorbeeld via schriftelijke adviezen. Dit artikel gaat 

onvoldoende in op de verslaglegging van andere vormen van participatie zoals beschreven in de 

participatieladder. 

In artikel 5, eindverslag inspraak, wordt wel duidelijk ingegaan op de verschillende manieren van 

inspraak (mondeling of schriftelijk). Bovendien is hier ook nog aan toegevoegd dat met redenen 

omkleed aangegeven moet worden op welke punten al dan niet wordt ingegaan. 

GAB en ZB adviseren in artikel 8 in elk geval de volgende tekst op te nemen: 

Ter afronding van de participatie maakt het bestuursorgaan een verslag op. 

Dit verslag bevat in elk geval: 

− een overzicht van de gevolgde participatieprocedure; 

− een weergave van de zienswijzen die tijdens de participatie mondeling of schriftelijk naar 

voren zijn gebracht; 

− een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke 

punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan; 

Het verslag maakt deel uit van het voorstel dat ter besluitvorming wordt aangeboden; 

Alle deelnemers krijgen het voorstel en het besluit ter informatie toegezonden. 

 

6. 

In de ‘Publieksversie inspraak- en participatieverordening’ staat in de paragraaf ‘Procedure in Gouda’ 

de volgende tekst: 

“… Daarnaast kunnen inwoners en belanghebbenden op grond van de nieuwe verordening zowel om 

inspraak als om participatie verzoeken. Als de gemeente dit verzoek afwijst kan hiertegen bezwaar en 

beroep worden ingediend.” 

In de tekst van de verordening hebben GAB en ZB dit niet terug kunnen vinden. Met het oog op het 

recht van ongevraagd advies van GAB en ZB, is deze bepaling van groot belang. GAB en ZB 

adviseren dan ook dit in de verordening op te nemen. 

 

 

Vragen ter verduidelijking: 

 

Artikel 2, lid 3 onder a: 

Wat wordt verstaan onder ondergeschikte herzieningen?  

Is een “vastgesteld beleidsvoornemen” niet een contradictio in termino? Beleid wat vastgesteld is, is 

immers geen beleidsvoornemen meer? 
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Artikel 2, lid 3 onder f: 

Dient dit positief te worden uitgelegd, in die zin dat het bestuursorgaan het belang  van de 

verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving laat prevaleren 

boven een vorm van inspraak of participatie?  De GAB en ZB begrijpen deze uitzondering niet goed. 

 

In de Toelichting bij de algemene inspraak- en participatieverordening staat bij artikel 1 lid d dat onder 

beleidsvoornemens niet wordt verstaan het vaststellen van concrete besluiten en maatregelen. Wat 

wordt hiermee precies bedoeld? Als hiermee ook uitvoeringsmaatregelen en besluiten worden 

bedoeld, betekent dit een inperking t.o.v. het huidige adviesrecht. In de huidige verordening 

cliëntenparticipatie is namelijk vastgelegd dat ook uitvoeringsregels onderhevig zijn aan participatie, 

hetgeen in de praktijk ook gebeurt (bijv. het verstrekkingenboek Wvg/Wmo, het financieel besluit 

Wmo, contracten met uitvoerders). 

 

 

Tekstuele opmerkingen: 

 

Artikel 5, lid 2 onder c: 

Het vierde woord kan vervallen. 

 

Artikel 6 lid 3 onder a: 

Er kunnen ook meerdere participatietreden van toepassing zijn, bijvoorbeeld raadplegen en adviseren. 

Wij stellen daarom voor a) aan te vullen met “of treden”.  

 

Toelichting bladzijde 7 derde regel: 

Het tweede lid moet zijn het derde lid. 

 

Toelichting bladzijde 8, 4e alinea: 

Het vierde lid moet zijn het vijfde lid.  

 

 

 

De Goudse adviesraad voor mensen met een beperking en Zorgbelang ZHZM zien de reactie op dit 

102e advies met belangstelling tegemoet. 

 

Namens  

 

De Goudse adviesraad voor mensen met een beperking, 

 

 

 

D. Mos  

voorzitter 

 

 

 

Zorgbelang ZHZM 
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J.R. Reuwer-Verheij 

directeur 

 

 

  

 


