Aanpak voor:
Het participatieproces om te komen tot een update van het
Samenlevingsprogramma
Deze aanpak is een uitwerking van het vastgestelde plan van aanpak “Voortgang en
vervolg Samenlevingsprogramma”.

Uitgangspunten
Uitgangspunten update Samenlevingsprogramma











Het Samenlevingsprogramma is een to-do lijst met korte- en lange
termijnactiviteiten waarop we samenwerken met de samenleving.
We nemen op wie welke rol heeft en staan stil bij wie eigenaar is van welke
kaart.
Het programma is gericht op de synergie tussen samenlevingskracht en
bestuurlijke ambities. Het is geen vervanger van dorpsagenda’s en andere
agenda’s; deze kennen hun eigen dynamiek, partners en aanpak.
Opbrengst uit de ontmoetingen die nu al plaatsvinden én tijdens het
participatieproces bepaalt de inhoud van het Samenlevingsprogramma.
De update van het Samenlevingsprogramma laat de nieuwe inspanningen op de
pittige thema’s en in de dorpen en stad zien.
De inspanningen die nog actueel zijn, komen weer terug in de update.
Het gedachtengoed uit het project Participatiebeleid en het proces
Doorontwikkeling Stads- en Dorpsgericht Werken nemen we mee in het
Samenlevingsprogramma.
Samenhang:
o Er is afstemming op inhoud met de projecten Toekomstvisie (lange
termijn) en de Omgevingsvisie (middellange termijn).
 De toekomstvisie geeft aan wat de ambities zijn voor Molenlanden
na 2030,
 De Omgevingsvisie geeft een visie voor de middellange termijn en
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Het Samenlevingsprogramma laat voor een relatief korte periode
zien welke inspanningen het netwerk van samenleving (inwoners,
overheid, experts, ondernemers etc.) oppakt om de ambities waar
te maken.
o We gaan de samenleving NIET extra bevragen waar het niet nodig is.
Waar mogelijk koppelen we participatiemomenten.


Uitgangspunten participatie voor de update











In lijn met de betrokkenheid zoals deze was bij het opstellen van het
Samenlevingsprogramma in 2019 blijven we de interactie tussen samenleving, raad
en organisatie faciliteren.
Er is maatwerk per dorp en stad.
In de contacten houden we rekening met de COVID maatregelen die dan gelden.
We starten met een digitaal onderzoek met vragen die we als input gebruiken voor
de aanpassing van het Samenlevingsprogramma in 2021. Welke stap is nodig om het
een gezamenlijk programma te maken? TipMolenlanden is het platform dat we
daarvoor gebruiken.
De uitkomst van de digitale raadpleging bepaalt de inhoud van de agenda van de
ontmoetingen.
De ontmoetingen koppelen we zoveel als mogelijk aan bestaande overleggen.
De raad informeren we door middel van een nieuwsbrief. Bij voorkeur sluiten we aan
bij de reguliere nieuwsbrieven voor de raad.
Aan de raadsleden vragen we deel te nemen aan de ontmoetingen en waar nodig
gespreksleider te zijn.
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Participatieproces

Scenario’s
De participatie start met een e-participatiedeel. Vervolgens vinden gerichte ontmoetingen
plaats. Deze zijn in twee scenario’s uitgewerkt. De verwachting is dat er gezien alle COVID
maatregelen nog weinig fysieke bijeenkomsten plaats kunnen vinden in het voorjaar. Een
variant met 100% fysieke bijeenkomsten is dan ook niet opgenomen. De voorkeursvariant
gaat uit naar een combinatie van fysieke en digitale ontmoetingen. Het alternatief is dat alle
ontmoetingen digitaal zijn.

Scenario 1: hybride “Vermijden samenkomen grote groepen”
Koffiemomenten: op locatie
Bijeenkomsten: op locatie en digitaal

Scenario 2: 100% digitaal
Alles zal digitaal plaatsvinden.

E-participatiedeel
Digitaal onderzoek TIP Molenlanden:
Het digitale onderzoek zetten we op rond de thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wonen en Leven in Molenlanden
Verkeer en Vervoer in Molenlanden
Samenleven in Molenlanden
Werken en recreeren in Molenlanden
Beter omgaan met ons gebied
Dichtbij Molenlanden
Binnen ieder thema hebben we aandacht voor:
a.
b.
c.
d.

Hoe Jongeren en Kids kijken naar deze onderwerpen,
Ambities van onze samenleving op deze thema’s voor na 2030,
Wat met prioriteit moet worden opgepakt
Maatwerk per dorp/stad

7. Algemeen thema
Binnen dit thema hebben we aandacht voor:
a. Eigenaarschap en
b. Het levend houden van het Samenlevingsprogramma
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c. Effecten van en leerpunten uit de coronacrisis.

We benaderen:




Het panel van TIP Molenlanden.
De deelnemers van de 100-waardgesprekken in 2019 die hun mailadres hebben
opgegeven.
De vertegenwoordigers van de dorpen/stad die in de afgelopen 2 jaar namens
groepen over meerdere thema’s namens het dorp/stad hebben gesproken
(dorpsoverleggen, Klankbordgroepen etc).

Gerichte ontmoetingen
De ontmoetingen bestaan uit:
 Koffiemomenten met dorp- en stadwethouders
 Bijeenkomsten in netwerk
Koffiemomenten met dorp- en stadwethouders
Op diverse locaties en zonder agenda.
TO DO
Koffiemomenten
op locatie

Wie
Gebiedswethouders +
verbinders
Regie: Adviseur
Kerngericht werken
Ondersteuning:
secretariaat
Uitnodigen van
dorpsoverleggen

Wanneer
April 2021

Bijeenkomsten
Als er veel deelnemers uitgenodigd worden of verwacht worden dan vinden de
bijeenkomsten digitaal plaats. Hele kleine groepen kunnen fysiek bij elkaar komen.
Afhankelijk van de uitkomsten van TIP Molenlanden worden themabijeenkomsten en
bijeenkomsten in de dorpen en stad georganiseerd. De 100 waard gesprekken zijn deze keer
niet in het programma meegenomen. Enerzijds niet omdat naar verwachting fysieke
bijeenkomsten met groepen van deze omvang niet mogelijk zullen zijn en anderzijds niet
omdat de digitale uitvraag al zoveel input geeft dat er gericht ontmoetingen rondom
bepaalde bevindingen georganiseerd kunnen worden. Dit kan op thema plaatsvinden voor
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alle inwoners van Molenlanden, maar bijvoorbeeld ook voor een specifiek dorp als dit uit
het digitale onderzoek blijkt.
TO DO
Bijeenkomsten

Wie
Experts gemeente en netwerk en
portefeuillehouder(s)
Uitnodiging naar de raadsleden om aan
te sluiten en gespreksleider te zijn.
Regie:
Projectleider Samenlevingsprogramma en
portefeuillehouder

Wanneer
3e en 4e
week april
2021 en 1e
week mei
2021

Meet-up
Voor de jongeren vindt op 3 maart 2021 een meet-up plaats.
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