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Geachte heer Tol, 

Hartelijk dank voor de reactie van de Koepel Sociaal Domein op de conceptnotitie participatiebeleid 
Edam-Volendam 2020. Dank ook voor uw waardering voor de conceptnotitie en de bevinding van de 
KSD dat de nota een goede aanzet is voor de realisering van het participatiebeleid voor de komende ja 
ren. 

Hieronder geven wij per opmerking van de KSD onze reactie. 

Advies 
p.4 Punt 1 van de missie van de gemeente is ondernemend, ruimte voor initiatieven. Wat hier wordt 
voorgesteld staat, wat het woningbeleid betreft, op dit moment lijnrecht tegenover de huidige praktijk. 
Op geen enkele wijze hebben de inwoners inspraak in de te bouwen woningen, verkoop- of huurprijzen, 
kwaliteit of indeling van woningen, afstemming van vraag en aanbod enz. 
De KSD attendeert op een initiatief in Purmerend met huisvrouwen, die advies geven over de indeling 
van nieuw te bouwen woningen en appartementen. 

Reactie college 
Hoewel dit punt niet concreet een tekstaanpassing betekent, is het College bereid uw suggestie te on 
derzoeken. Bij nieuwbouw is de toekomstige bewoner vaak nog niet bekend. Een Adviescommissie Wo 
nen bekijkt plannen voor woningbouw (zowel nieuwbouw als renovatie) vanuit het perspectief van de 
bewoner. Het College zal contact opnemen met VAC punt Wonen, de koepel van alle Adviescommissies 
Wonen in Nederland, die in circa 200 gemeenten adviseren. Tevens zal het college navraag doen bij de 
buurgemeente Purmerend over hun bevindingen. 
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Advies 
p.6 Alinea rol adviesraden sociaal domein: Pas deze alinea aan: "Op grond van de Wmo, Jeugdwet en 
Participatiewet, en het convenant met de Seniorenraad zijn de Wmo-raad, Jeugdraad, Participatieraad 
en Seniorenraad actief in het Sociaal Domein. Deze raden zijn georganiseerd in de Koepel Sociaal Do 
mein (KSD). De gemeente is volgens de verordening KSD verplicht de KSD om advies te vragen. De laat- 
ste zin: "Dit is verder vormvrij " laten vervallen. Gelet op de verordening die de KSD vorig jaar 
herbevestigd heeft, is deze zin niet relevant. 

Reactie college 
Deze suggestie nemen wij over. 

Advies 
p. 6 De KSD adviseert primair over nota's en notities betreffende het Sociaal Domein. De KSD neemt aan 
dat omgevingsplannen en onderdelen van het Sociaal Domein overlappingen vertonen. De gemeente 
zal in gezamenlijk overleg met KSD en GDO afspraken moeten maken wie van deze drie zich primair in 
welke fase met bepaalde facetten bemoeit. Een alternatief is dat KSD en wijk- en dorpsraden gezamen 
lijk overleggen over reacties naar de gemeente. 

Wat betreft de rol van overige organisaties wordt gerept van ondernemersverenigingen en historische 
verenigingen. Neem in een bijlage op welke ondernemersverenigingen en historische verenigingen wor 
den bedoeld. 

Reactie college 
De KSD heeft een eigen invalshoek vanuit sociale en welzijnsaspecten. Ons college vindt het waardevol 
als vanuit dit perspectief adviezen komen op ruimtelijke aspecten; dit behoeft niet te integreren met de 
advisering van dorpsraden. De KSD stelt een gesprek voor met KSD en GDO over wie zich in welke fase 
met bepaalde facetten bemoeit. Het college neemt zich voor om met de KSD afzonderlijk te overleggen 
over de ervaringen die er tot dan toe zijn met inspraak in ruimtelijke plannen en de mogelijkheden die 
de KSD hierbij voor zichzelf ziet. 

Uw suggestie om een lijst van ondernemersverenigingen en historische verenigingen toe te voegen in 
een bijlage in de notitie achten wij te specifiek binnen het kader van de notitie. Wel overwegen wij dit 
op de webpagina aan te geven, waar onder meer spelregels en nadere informatie over participatie 
komt te staan. 

Advies 
p. 7 Rol gemeenteraad: De KSD erkent de kaderstellende rol van de gemeenteraad. Wel moet 
duidelijk worden gemaakt in welk stadium van de participatieproces de gemeenteraad meedenkt en 
meepraat. De gemeenteraad rnnat KSn, noo en andere belanghebbende participanten niet voor de 
voeten gaan lopen. 

Reactie college 
Wij willen dit graag als volgt verduidelijken: een kaderstellende rol betekent dat de gemeenteraad qua 
inhoudelijke, financiële en participatieve uitgangspunten een rol heeft in het begin van het proces en 
aan het eind, in toetsende zin. Binnen de vastgestelde uitgangspunten en kaders vindt vervolgens de 
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participatie plaats van KSD, GDO en andere belanghebbenden. Door deze 'rolverdeling' is er naar de 
mening van het college geen sprake van dat men elkaar voor de voeten loopt. 

Advies 
p.9/10 De wijze van participatie - als onderdeel van het afspreken van heldere kaders - moet vooraf dui 
delijk worden vastgesteld. Concreet betekent dit dat in het participatietraject duidelijk wordt gemaakt 
in welke fase welke belanghebbende partijen hun inbreng moeten hebben. Immers, de volgende par 
tijen kunnen deel uit maken van het proces: gemeenteraad, college van Ben W, ambtelijk apparaat, 
dorps- en wijkraden verzameld in het GDO, de onderliggende adviesraden van de KSD, wisselende groe 
pen van inwoners en ondernemers enz. 

Reactie college 
Deze verheldering behoort door de initiatiefnemer van een project te worden gedaan. In de toolkit die 
wij op een speciale webpagina Participatie beschikbaar stellen zullen spelregels/leidraad hiervoor wor 
den aangegeven. 

Advies 
p.10 De werkwijze die hier beschreven wordt gaat o.i. uit van de gemeente als initiatiefnemer. De KSD 
veronderstelt dat er ook regels worden gemaakt voor het geval andere belanghebbenden dan de ge 
meente initiatiefnemer zijn. De KSD is benieuwd hoe de gemeente de participatie gaat inrichten als een 
dorps- of wijkraad, een of meer onderliggende adviesraden van de KSD of burgers of ondernemers initi 
atiefnemer zijn. 

Reactie college 
In de toolkit die wij op de webpagina Participatie beschikbaar stellen zullen spelregels/leidraad hiervoor 
worden aangegeven. 

Advies 
Een vraag: hoe gaat het participatieproces als lopende het traject - dat soms maanden kan duren - de 
participatieladder moet worden opgeschaald of afgeschaald (bijv. van adviseren naar coproduceren of 
van meebeslissen naar informeren)? Hoe zit het met het stimuleren van adviezen uit de bevolking door 
de gemeente? 

Reactie college 
Wij nemen ons voor om op de webpagina Participatie ook ruimte te bieden aan lopende participatie 
initiatieven, het gaat ons er om dat er heldere communicatie is over de fase waarin een participatiepro 
ces zich bevindt, en eventuele wijzigingen die er kunnen zijn. 
Eén van de manieren om adviezen te stimuleren is informatie te geven over inloopavonden, etc. zodat 
individuele inwoners bij kunnen dragen. Van de bestaande adviesraden KSD en dorps--en wijkraden ver 
wachten wij dat zij voor hun adviezen aan de gemeente hun oor te luister leggen bij inwoners en doel 
groepen. Ook heeft het college overleg met klankbordgroep horeca met winkeliersverenigingen, etc. 
etc. Het college staat open voor verdere tips en suggesties hierin. 

Wij hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd over onze reactie op uw advies. Mocht u 
nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Tineke Bouchier (t.bouchier@edam-volendam.nl) 
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