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Geachte Raad,
Door raadslid Paulj ‘t Lam van de GroenLinks-fractie zijn op 16 januari 2020 vragen gesteld met
betrekking tot burgerparticipatie. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.

In informatiebrief 092 (Uitvoeringsagenda Woonvisie Voorschoten 2019 - 2022) wordt
de regiegroep wonen geïntroduceerd als onderdeel van een participatietraject.
1. Wie zitten er in de regiegroep wonen? Op basis van welke criteria is deze groep
samengesteld?
De regiegroep wonen is gestart als experiment naar aanleiding van inwoners die graag mee
wouden praten over het woonbeleid in de gemeente Voorschoten. Om dit experiment de ruimte te
geven zijn geen criteria vooraf benoemd voor deelname.
Twee van de deelnemers zijn afkomstig uit de Burgeralliantie en twee uit de Vereniging tot Behoud
van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten. Graag wil het college de samenstelling verder verbreden.
2. Is er een oproep gedaan aan de inwoners van Voorschoten om zitting te nemen in
deze regiegroep? Zo nee, waarom niet?
Er is geen oproep gedaan voor deelname. De regiegroep is als experiment gestart voor de inwoners
die interesse getoond hebben in het meepraten over het gemeentelijk woonbeleid. Met de
regiegroep gaat overlegt worden hoe de deelname verbreed kan worden.

3. Wat is de opdracht van deze regiegroep?
Er ligt vooralsnog geen afgebakende opdracht. Vanuit de regiegroep wordt meegedacht over zowel
de inhoud van het woonbeleid als over procesvraagstukken. Per onderwerp wordt gekeken wat de
rol van de regiegroep kan zijn. Er wordt gewerkt met een agenda waarop de thema’s uit de
uitvoeringsagenda benoemd zijn.
De Regiegroep heeft geen formele status en geen afgebakende opdracht. Dit geeft ruimte tot
experimenteren. De regiegroep neemt geen formele besluiten. Dit betekent onder andere dat
deelnemers niet namens de regiegroep communiceren

4. Zijn de deelnemers van deze regiegroep specialisten op het gebied van het uitvoeren
van een woonvisie?
Het college vindt het belangrijk dat er meegedacht wordt over het woonbeleid vanuit de ervaring
van inwoners van Voorschoten. Met andere woorden, welke kansen zien zij en welke problemen
lopen zij tegenaan. Hiervoor is het niet noodzakelijk om specialist te zijn op het gebied van de
uitvoering van woonvisies. Op deelaspecten is er expertise aanwezig binnen de regiegroep en is er
betrokkenheid bij de onderwerpen.
Het college wil graag een samenstelling hebben van de regiegroep met inwoners van diverse
achtergronden om het gemeentelijk beleid te kunnen verrijken.
5. Hoe verhoudt deze regiegroep zich tot de taskforce participatie?
De regiegroep is specifiek opgezet voor de participatie rondom (het uitvoeringsprogramma van) de
Woonvisie. Deze visie is een van de pilots die gaat vallen onder de taskforce Participatie in
oprichting. Deze taskforce monitort en evalueert meerdere participatiepilots over de verschillende
beleidsterreinen en opereert dus breder dan de regiegroep.
Naast de participatie met de regiegroep zullen er afzonderlijke participatietrajecten op thema’s
georganiseerd worden. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen en zorg. Bij bouwprojecten worden
er participatietrajecten georganiseerd met telkens wisselende deelnemers. Veelal omwonenden van
de projecten. Participatie en Communicatie vindt hiermee plaats op het niveau van:
-

Overkoepelend woonbeleid (Regiegroep / vaste samenstelling)
Thema’s zoals wonen en zorg en betaalbaarheid (met wisselende groepen van
professionals, organisaties en belanghebbenden)
Bouwprojecten (met wisselende groepen van belanghebbenden veelal de omwonenden)

Vanuit de Taskforce communicatie zal dit participatieproces gevolgd en geëvalueerd worden. De
regie groep is hiermee één van de lijnen waarlangs participatie plaatsvindt. De raad wordt op een
later tijdstip geïnformeerd over de exacte relatie tussen de regiegroep en de Taskforce.
6. Is de adviesgroep VAC betrokken bij deze regiegroep? Zo nee, waarom niet?
Momenteel niet, de regiegroep is als experiment gestart. Deelname van het VAC kan waardevol
zijn. Zij zullen een uitnodiging ontvangen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

