
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 15 december 2022

Zaaknummer : 433544

Onderwerp: : Wijzigingsbesluit inwerkingtreding Participatieverordening

De raad wordt voorgesteld
1. Om in te stemmen met de inwerkingtreding van de Participatieverordening

Aanleiding
In december 2021 is de Participatieverordening vastgesteld met daarbij het Participatiebeleid wat hierop gestoeld is. 
De inwerkingtreding van de verordening was gelijkgesteld met inwerkingtreding van de Omgevingswet. Sindsdien is 
de Omgevingswet al twee keer uitgesteld. Voor de inwerkingtreding van deze verordening is niet vereist dat de 
Omgevingswet in werking is getreden. We zijn al begonnen met het uitvoeren van het Participatiebeleid wat gestoeld 
is op de verordening en daarom is het logisch om de verordening ook in werking te laten treden. Op deze manier 
hoeven we niet te wachten op inwerkingtreding van de Omgevingswet

Wat wordt met beslissing bereikt
De reeds vastgestelde verordening treedt in werking.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De verordening is al vastgesteld    
1.2. We zijn al begonnen met de uitvoering van het Participatiebeleid (gestoeld op de verordening)

    
1.3. Wachten op de inwerkingtreding van de Omgevingswet leek destijds logisch, maar is niet nodig en gezien 

de onduidelijkheden rondom de invoering van de Omgevingswet is wachten niet wenselijk.

Kanttekeningen

Kosten, baten, dekking
 Er zijn geen financiële consequenties naar aanleiding van dit besluit.

Uitvoering
Planning
Na de publicatie van de Verordening treedt deze in werking. Op dat moment wordt ook de huidige 
inspraakverordening ingetrokken. De participatieverordening vervangt deze.
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Personeel
N.v.t.

Communicatie/participatie
N.v.t.

Evaluatie/verantwoording
N.v.t.

Bijlagen
1. Participatieverordening 2022

Burgemeester en wethouders,

Ron Freriks

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 15-12-2022

☐ conform voorstel

☐ zonder hoofdelijke stemming

☐ met algemene stemmen

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen

☐ aangenomen

☐ aangenomen met amendement…………

☐ aangehouden

☐ verworpen

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐ in handen van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….
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Raadsvergadering d.d. 15 december 2022

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 

overwegende dat 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2022

gelet op het bepaalde in de 

BESLUIT:
1. Om in te stemmen met de inwerkingtreding van de Participatieverordening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 
15 december 2022

De griffier,

M.B.J. Looman

de voorzitter,

O.E.T. van Dijk
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