
Besluitenlijst Participatiecommissie ‘’TRIP’’  
 
Datum:  27-11-2018 
Locatie:  B&W kamer stadhuis Beverwijk 
Aanwezig: De leden mw. Uiterwijk, dhr. Van Wijck, mw. Van Vliet, dhr. Overmeeren, dhr. 

Kuijpers, voorzitter dhr. Smit, secretaris dhr. Grauwde. 
Afwezig:  dhr. Bal. 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging dat het onderwerp communicatie wordt 
besproken. Onder agendapunt 5 wordt hier in voorzien. 
 

3. Introductie leden 
Een introductieronde heeft plaatsgevonden. 

 
4. Kiezen vicevoorzitter 

De commissie besluit het kiezen van een vicevoorzitter te verschuiven naar een 
eerstvolgende bespreking. 
 

5. Plan van aanpak, werkwijze en afspraken 
 
Reikwijdte opdracht 
De commissie is een begeleidingscommissie, de werkzaamheden bestaan uit het 
begeleiden van een derde partij die conform de opdracht van de raad een plan van 
aanpak opstelt.  
De commissie vindt het van belang dat met name gezocht wordt naar creatieve 
manieren waarop inwoners straks hun inbreng kunnen geven. Idealiter gebeurt dat het 
hele proces door.  
Verder nog enkele kaders/uitgangspunten/vragen die de commissie van belang acht: 
- er dient voortdurend aandacht te zijn voor communicatie rond bestaande en nieuwe 

initiatieven; 
- er wordt aandacht gevraagd voor de terugkoppeling naar belanghebbenden als 

sprake is geweest van participatie; 
- innovatie en vernieuwing in methoden mogen de boventoon voeren om ook de 

‘’zwijgende meerderheid’’ zoveel mogelijk te betrekken; 
- op welke manier is het mogelijk om aan verwachtingsmanagement te doen in het 

participatieproces - meepraten en meedenken betekent niet altijd gelijk krijgen; 
- is er een format c.q. handreiking te bedenken op grond waarvan belangen kunnen 

worden gewogen? Mogelijk kan een derde partij de commissie hier later over 
adviseren. 

   
  Taakverdeling 
  De commissie besluit dit onderdeel te agenderen voor een eerstvolgende bespreking. 
 
  Planning 
  De commissie stelt zich ten doel oplevering plaats te laten vinden in Q1 2019. 



 
  Externe partijen 
  De commissie besluit dit onderdeel te agenderen voor een eerstvolgende bespreking. 
  De commissie besluit voor een eerstvolgende bespreking een gastspreker uit te nodigen 
  die vanuit deskundigheid de leden kan bijpraten en inspireren als het gaat om wat 
  participatie inhoudt. [actie secretariaat] 
 
  Communicatie 
  Dit onderdeel is op verzoek toegevoegd. Aangegeven wordt dat binnen de ambtelijke   
  organisatie gezocht zal worden naar een functionaris om als schakel te fungeren en te 
  adviseren gedurende de werkzaamheden van de commissie. 
  Daarnaast wordt een start gemaakt met het ontsluiten van (vergader)stukken via de 
  website van de gemeente. [actie secretariaat] 
 

6. Vervolgbijeenkomst 
Twee opties zijn mogelijk: 13 december 2018 of 8 januari 2019.  
Definitieve planning en keuze volgt zo snel mogelijk.  
 

7. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 

8. Sluiting 
 
 
 

 
 


