
 
 
 
 
 
 

1 

 

BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN 

1. Onderwerp: 
startnotitie Participatiebeleid 

2. Voor welke raadscyclus 
maart 2020 

3. Agenderen voor 
☐ Op raads-info-bijeenkomst  

☒ Raadscommissie: AFE 

☒ Raadsvergadering 

☐ Werkbijeenkomst 

4. Welke behandeling 

wordt gevraagd 

☐ Technische toelichting  

☐ Open gesprek 

☐ Informatieve beraadslaging (beeldvorming) 

☐ Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming) 

☒ Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming 

☒ Besluitvorming 

5. Bij behandeling 

verwacht u behoefte aan 

☐ Inspraak van inwoners (reactie op onderwerp) 

☐ Samenspraak met inwoners (interactie over onderwerp) 

6. Bij behandeling raads-

info-bijeenkomst is er 

behoefte aan 

☒ Inleiding door portefeuillehouder 

☐ Inleiding door ambtenaar 

☐ Inleiding door externe adviseur 

☐ Inleiding door externe partner 

☐ Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners 

7. Inschatting hoeveel tijd 

nodig is voor 

behandeling 

 Half uur 

 

8. Toelichting 
 

 

9. Samenvatting voor de 

hoofdpunten voor 

beraadslaging resp. 

besluitvorming 

Deze startnotitie omschrijft de aanpak om te komen tot een organisatie-breed 

participatiebeleid. Met dit participatiebeleid wordt een basis gelegd voor alle 

participatietrajecten in de toekomst en hiermee wordt ook voldaan aan de 

participatieverordening die onderdeel is van de Omgevingswet.  

 

10. Eerder genomen 

besluiten of eerder 

besproken stukken 

 

 

11. Algemeen te ontsluiten 

stukken via website en 

RaadsApp 

Raadsvoorstel Participatiebeleid 

Startnotitie Participatiebeleid 
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12. Achterliggende stukken, 

te ontsluiten via interne 

deel RaadsApp 

 

13. Geheime stukken, 

ingevolge WOB alleen 

ter inzage op de 

raadsgriffie 

 

14. Welke burgers, 

bedrijven, organisaties 

krijgen bericht van 

raadsbehandeling door 

de behandeld ambtenaar 

en met welk doel? 

 

 

15. Portefeuillehouder 
Otwin van Dijk 

16. Programmamanager 
Andre Putker en Tijn van Lange 

17. Behandeld ambtenaar, 

beschikbaar voor 

informatie vooraf 

Karin Krijt-Garritsen 

k.krijtgarritsen@oude-ijsselstreek.nl  

0315292212 

18. Opmerkingen voorzitter 

raadscommissie 

 

19. Opmerkingen 

agendacommissie 

 

20. Opmerkingen 

raadsgriffie 

 



 
 
 
 
 
 

1 

 

Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering : 25 maart 2021 

Zaaknummer : 172128 

Onderwerp: : startnotitie Participatiebeleid, de synergie van het samen doen. 

 

De raad wordt voorgesteld 

1. Instemmen met de startnotitie voor het maken van het participatiebeleid. 

 

Aanleiding 
 

Onderdeel van de invoering van de Omgevingswet is de participatieverordening. De eisen voor deze verordening zijn 

niet concreet ingevuld door de landelijke politiek. Wel is duidelijk dat er een visie moet zijn op participatie en het moet 

duidelijk zijn hoe we als gemeente met inwoners- en overheidsparticipatie omgaan. Hiervoor moeten we een 

participatiebeleid schrijven. Binnen gemeente Oude IJsselstreek wordt het belang van goede participatie 

onderschreven. Het speelt een rol in de Omgevingswet, maar ook bij woningbouw, sociale vraagstukken en 

bijvoorbeeld de energietransitie. Er is nog geen organisatie breed beleid en daarom willen we niet alleen een 

participatiebeleid schrijven om aan de Omgevingswet te voldoen, maar wordt het een organisatie breed beleid.  

De Rekenkamer van de raad start in februari tevens een onderzoek naar participatie. Zij onderzoeken hiervoor drie 

casussen uit het (recente) verleden en analyseren de werkwijze.  

Wat wordt met beslissing bereikt 
 

Een goed onderbouwd participatiebeleid, wat een uitgangspunt vormt voor alle participatietrajecten, waarbij zowel 

voor de gemeente als voor de inwoners (en andere betrokkenen) duidelijk is wie, welke rol speelt bij participatie. 

Daarnaast kunnen we onze kanalen effectief inrichten, zodat we de participatie ook tot uitvoer kunnen brengen. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
1.1. Deze startnotitie geeft de inhoudelijke en procesmatige kaders voor het maken van het participatiebeleid.

     

In de startnotitie wordt een plan van aanpak omschreven voor een onderbouwd en gedragen beleid, dat in 

samenwerking met alle partijen tot stand komt. Het is een onderwerp wat iedereen betreft en waar we dus 

ook zoveel mogelijk partijen bij willen betrekken. 

 

 

Kanttekeningen 
a. De planning is afhankelijk van het onderzoek van de Rekenkamer 
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De planning van de rekenkamer en hun onderzoeksbureau Necker van Naem, heeft invloed op onze eigen 

planning. De afstemming tussen het onderzoeksbureau en gemeente verloopt tot nu toe prima. Er is veel 

bereidheid tot samenwerking van zowel het bureau als de rekenkamer. 

 

b. Corona is een belemmering voor het uitvoeren van onderzoek 

Door corona zullen we de focusgroepen met inwoners wellicht digitaal moeten doen. Er is voldoende ervaring 

met digitale focusgroepen, dus de invloed op de resultaten kunnen we beperken.  

 

c. Het onderzoek zorgt voor druk op de organisatie 

Het onderzoek van de rekenkamer zal de organisatie tijd kosten. Zoals aangegeven, willen we zo weinig 

mogelijk tijd vragen voor ons eigen onderzoek. Dit kan beperkt worden tot een uur van het college, een tot 

twee uur van de raad en enkele gesprekken van maximaal een uur met collega's.  

 

d. Door te vragen naar participatie kunnen we verkeerde verwachtingen scheppen bij inwoners. 

Tijdens het onderzoek zullen we duidelijk moeten aangeven, dat er verschillende vormen van participatie zijn. 

We willen graag weten welke rol inwoners mogelijk kunnen en willen spelen. Maar we moeten beseffen, dat 

zelfs bij meeslissen, meningen uiteen kunnen lopen en dat een beslissing dus niet altijd unaniem zal zijn. 

Kosten, baten, dekking 
 
Kosten: € 15.000 (gedekt vanuit het omgevingswetbudget) 

 Opmaken rapportage 

 Visueel maken stappen in participatieproces (voor inwoners en collega’s) 

 Interne communicatie 

 Inzet inwonerspanel 
 

Uitvoering 

Planning 

 8 maart:              Startnotitie als voorstel in raadcommissie AFE 

25 maart:             Vaststelling startnotitie in de raad 

4 april:                  Sessie in de raad om input op te halen  

april/mei:              Gesprekken met inwoners  

april/mei:              Sessie met B&W om input op te halen  

april/mei:              Gesprekken met medewerkers 

mei:                      Enquête onder inwoners  

juli/augustus:       Schrijven beleid  

september:          Voorstel van beleid aan de raad 

Dit is een voorlopige planning. Het college informeert de raad actief wanneer van de planning wordt afgeweken. 

 

Personeel 

N.v.t. 

 

Communicatie/participatie 

In de raad wordt een focusgroep gehouden als ook in het college. Met behulp van de gebiedsmakelaars, social media 

en overige eigen kanalen, nodigen we inwoners uit voor vier focusgroepen. Daarnaast wordt via het inwonerspanel: 

Oude IJsselstreek spreekt, een enquête uitgezet. De mate van participatie is bij alle groepen: meedenken. Tot slot zal 

Necker van Naem gesprekken voeren met medewerkers van de gemeente in sessies rondom de drie casussen. Door 
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Bijlagen 

Startnotitie Participatiebeleid, de synergie van het samen doen. 

 
 

 
 
 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

Marijke Verstappen 

 

Secretaris 

 Otwin van Dijk 

 

Burgemeester 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering d.d. 25 maart 2021 

 

☐ 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………………. 

☐ ………………………………………………. 

  

het vastgestelde beleid visueel te maken, willen we op een duidelijke manier terugkoppelen naar alle betrokkenen, 

wat er met hun input is gedaan. 

 

Evaluatie/verantwoording 

N.v.t. 
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Raadsvergadering d.d. 25 maart 2021 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,  

 

 

overwegende dat  

 

 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 maart 2021 

 

 

gelet op het bepaalde in de  

 

 

BESLUIT: 

1. Instemmen met plan van aanpak voor het onderzoek en schrijven van participatiebeleid. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

De griffier,    

  

 

 

 

 

M.B.J. Looman 

de voorzitter, 

 

 

 

 

 

O.E.T. van Dijk

 

 



 

 

 

 

Startnotitie Participatiebeleid 
de synergie van het samen doen. 

Aanleiding 
In 2022 wordt de omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de 

fysieke omgeving in één wet. De Omgevingswet heeft betrekking op de gehele fysieke omgeving en 

vormt het nieuwe wettelijk kader voor onderwerpen als bodem, geluid, lucht, milieu, waterbeheer, 

ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Onderdeel van de invoering van de omgevingswet is 

een participatie verordening. De eisen voor deze verordening zijn niet concreet ingevuld door de 

landelijke politiek. Wel is duidelijk dat er een visie moet zijn op participatie en het moet duidelijk zijn hoe 

we als gemeente met inwoners- en overheidsparticipatie omgaan. Hiervoor zullen we een 

participatiebeleid schrijven.  

 

Probleemstelling 
Binnen gemeente Oude IJsselstreek wordt het belang van goede participatie onderschreven. Het speelt 

een rol in de omgevingswet, maar ook bij woningbouw, sociale vraagstukken en bijvoorbeeld de 

energietransitie. Er is echter nog geen gemeente breed beleid en er wordt per beleid of project opnieuw 

bekeken hoe vorm wordt gegeven aan participatie.  

Met de invoering van de omgevingswet wordt participatie echter nog belangrijker. Niet alleen moet de 

gemeentelijke organisatie laten zien hoe zij inwoners betrekken bij hun plannen, ook inwoners moeten 

(indien zij het initiatief nemen) laten zien hoe zij belanghebbende betrekken bij hun plannen. Dit is voor 

inwoners een nieuwe rol.  

Bij participatie zien we vaak dezelfde betrokken inwoners. Die betrokkenheid moeten we koesteren, 

maar het is ook belangrijk om na te denken over het betrekken van inwoners die minder zichtbaar en 

hoorbaar zijn, maar uiteraard net zo belangrijk. Dit is tevens een vereiste vanuit de omgevingswet. Het 

beleid moet dan ook antwoord geven op de vraag, hoe hen te bereiken. 

Definities 
Als we spreken over inwoners in deze startnotitie, bedoelen we zowel de ondernemers en verenigingen 

als ook alle overige inwoners en belangengroepen. Een initiatiefnemer kan een inwoner zijn (en dus ook 

ondernemer), maar ook de gemeentelijke organisatie, een school, een vereniging of een 

belangenvereniging.  

Doel 
Hoewel er op projectniveau al vaak wordt nagedacht over participatie is er nog niet een gemeente breed 

beleid. Daarom wordt dit participatieplan breder getrokken dan alleen een onderdeel van de 

omgevingswet. Het is een visie op de manier waarop wij in verbinding staan met de inwoners en hoe wij 

de rol van gemeente, ambtelijke organisatie, gemeenteraad, burgemeester en wethouders én inwoners 

zien. Dit beleid werken we uit in een concrete aanpak en daarmee beantwoorden we niet alleen WAT we 

onder participatie verstaan, maar ook HOE we dit vormgeven. 

 
De Omgevingswet ziet participatie als middel om te komen tot betere besluitvorming. Participatie is 
geen doel op zich. Elk project, plan, initiatief, omgeving en elke betrokkene is anders. Participatie is 
maatwerk. Daarom stelt de Omgevingswet geen aanvullende eisen aan participatie. 

 



Door dit beleid met uitwerking in een proces, willen we duidelijkheid geven en een basisaanpak voor 

inwoners, raad en de ambtelijke organisatie. 

 

Globale inhoud van het beleid zullen zijn: 

Onderdelen in het plan en opbouw: 

 Wat weten we: 

o Bestaande kaders 

(onderliggende visies, theorie en onderzoeken) 

o Input vanuit Raad, B&W en inwoners 

o Beschrijving van de doelgroepen, stakeholders 

(op basis van interviews en bestaand doelgroeponderzoek door Motivaction) 

 De Visie 

 Wat bepaalt de mate van participatie?  

 Wie heeft welke rol? 

 Proces (hoe ziet dit er uit voor inwoners en hoe doen we dit als ambtelijke organisatie) 

 

Acties 
Om te komen tot een breed gedragen beleid, zullen we veel mensen moeten betrekken bij de 

totstandkoming. Vanaf januari 2021 start ook de rekenkamer met een onderzoek naar de participatie 

bij gemeente Oude IJsselstreek, waarbij zij zullen kijken naar drie casussen uit het verleden. In 

overleg met de rekenkamer hebben we besloten dat de uitkomsten van hun onderzoek ook input 

zullen zijn voor dit beleid.  

 

Onderzoeksdoelgroepen zijn: 

 Medewerkers die ervaring hebben met participatie (analyse huidige werkwijze)  

 Inwoners: Per kern spreken we (digitaal en individueel) minimaal een inwoner, binnen deze 
groep: diversiteit in leeftijd, inkomen, betrokkenheid etc. Dit doen we in 3 of 4 focusgroepen. 
(onderzoek naar behoefte, houding, mate van betrokkenheid en hoe te bereiken) 

 Gemeenteraad  
(onderzoek naar behoefte en visie: hoe zien zij de rol van verschillende partijen en eigen rol) 

 B&W 
(onderzoek naar behoefte en visie: hoe zien zij de rol van verschillende partijen en eigen rol) 
 

Bovenstaande gesprekken zijn op basis van semi-gestructureerde interviews; een kwalitatief onderzoek 
met als doel: een zo volledig mogelijk beeld. Dit betekent een focusgroep met de raad, een focusgroep 
met B&W en 3 tot 4 focusgroepen met inwoners. De resultaten worden verwerkt in topic lists (standaard 
lijst), waarin per vraag de antwoorden worden omschreven.  
De medewerkers worden betrokken in het onderzoek van de rekenkamer en die resultaten worden 
meegenomen in dit geheel, zodat wij niet zelf ook nog in gesprek hoeven met de medewerkers. 
 
Op basis van de resultaten, formuleren we aannames en deze toetsen we in een enquête via Oude 
IJsselstreek spreekt, waarbij we streven naar een zo hoog mogelijke representativiteit. Daarnaast delen 
we de enquête via social media (Facebook en Instagram) om zo meer (en jonge) inwoners te bereiken.  
 
Vervolgens verwerken we alle input in een beleidsdocument.  
Als we het eens zijn over het beleid en voorgestelde processen, zullen we dit verwerken in twee visuals / 
stroomschema’s die we breed delen en communiceren (intern en extern) 
1: Hoe werkt het voor inwoners en  
2: Hoe werkt het voor de ambtelijke organisatie. 
 



Uitgangspunten 
Wettelijke kaders 

Voor dit beleid zijn geen wettelijke kaders, anders dan dat het er moet zijn. Gemeente Oude IJsselstreek 

ziet zelf het belang in, dus we gaan voor een mooi beleid.  Zie ook bijlage: Vereisten inhoud 

Participatiebeleid, Denkwijze(r) voor goede participatie.pdf  en voorbeelden van gemeente Groningen, 

Amersfoort, Delf en Eindhoven. 

Overige kaders 

Het participatiebeleid wordt getoetst aan de uitgangspunten die er al zijn. Deze worden onder andere 

omschreven in: 

 Coalitie akkoord 

 Visie op dienstverlening 

 Communicatievisie 

 Toekomstvisie 

 Onderzoek naar inwoners (Motivaction) 

 Visie op informatievoorziening 
 

Participatie versus communicatie 

Dit participatiebeleid is geen communicatiebeleid. We willen hierbij duidelijk een onderscheid maken. Er 

zijn enorm veel raakvlakken en de een kan niet zonder de ander. Het beleid moet duidelijk maken wat de 

verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn.  

Participatie en democratie  

Participatie is mogelijk op veel verschillende niveaus; van informeren en stemmen, tot aan meedenken 

en meebeslissen. Bij het uitvoeren van het onderzoek zullen we duidelijk moeten maken, dat een 

participatiebeleid niet betekent, dat er meer rechten worden toegekend aan inspraak. En als 

initiatiefnemer kun je zoveel mogelijk inwoners betrekken, maar een unaniem besluit is lang niet altijd 

mogelijk. Uiteraard worden dit straks in het beleid uitvoerig beschreven. 

Financiële randvoorwaarden 

Het onderzoek/ inventariseren wordt uitgevoerd door Karin Krijt, medewerker van gemeente Oude 

IJsselstreek. Voor het inzetten van bijeenkomst worden mogelijk kosten gemaakt, alsmede ook voor het 

schrijven van het plan en het maken van de visuals. De kosten zullen echter beperkt zijn: inschatting € 

15.000.  

Uit het beleid kunnen wel adviezen voortkomen die kosten met zich meebrengen, die in de toekomst 

begroot moeten worden.  

Planning en tijdspad 
Dit plan loopt parallel aan het onderzoek van de rekenkamer. We zijn dus afhankelijk van dit 

onderzoek. Daarnaast hebben we te maken met corona en ook dat kan beperkingen opleveren voor 

de planning.  

8 maart:  Deze startnotitie als voorstel in raadcommissie AFE 

25 maart:  Vaststelling startnotitie in de raad 

4 april:   Sessie in de raad om input op te halen 

april:   Gesprekken met inwoners 

april – mei:  Sessie met B&W om input op te halen 

april – mei:  Gesprekken met medewerkers 

mei:   Enquête onder inwoners  

juli/augustus:  Schrijven beleid 

september:  Voorstel van beleid aan de raad 

Dit is een voorlopige planning. Het college informeert de raad actief wanneer er van de planning wordt 

afgeweken. 

 



Bijlage:  
 

Vereisten inhoud Participatiebeleid 
(Bron: aan de slag met de omgevingswet) 
 
Participatie is verplicht voor het bevoegd gezag 
De gemeente moet ervoor zorgen dat alle belanghebbenden hun meningen kunnen geven over een 
visie of plan. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld inwoners, bedrijven, verenigingen, scholen. 
 
Participatie is niet verplicht voor binnenplanse activiteiten 
Participatie is niet verplicht als iemand een vergunning aanvraagt voor 
binnenplanse omgevingsplanactiviteiten. Dit zijn activiteiten die binnen de regels van het 
Omgevingsplan vallen. Participatie wordt wel gestimuleerd. 
 
Participatie is wel verplicht voor sommige buitenplanse activiteiten 
Participatie kan wel verplicht zijn als iemand een vergunning voor buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten aanvraagt. Dat zijn activiteiten die niet in het Omgevingsplan staan. De 
gemeenteraad beslist of participatie daarbij verplicht is. De aanvrager moet dan bij de aanvraag van de 
vergunning laten zien hoe hij belanghebbenden bij de aanvraag heeft betrokken. De aanvrager mag 
zelf weten op welke manier hij de belanghebbenden bij de aanvraag betrekt. 
 
Verantwoordelijkheid voor participatie 
Soms moet het bevoegd gezag (zoals gemeente, waterschap, provincie) ervoor zorgen dat mensen 
mee kunnen denken over plannen. Soms moet de aanvrager van een vergunning dat doen. Dit is per 
instrument verschillend: 

 Voor instrumenten als omgevingsplannen, omgevingsvisies en programma's is het bevoegd gezag 
verantwoordelijk. 

 Bij een project kunnen de gemeente en de aanvrager samen afspreken wie de participatie organiseert, 
maar de gemeente blijft verantwoordelijk. 

 Bij een omgevingsvergunning moet de aanvrager aangeven of hij omwonenden bij de aanvraag 
betrokken heeft. En hij moet duidelijk maken wat er uit die participatie is gekomen. Een aanvrager 
hoeft niet altijd aan participatie te doen. Maar bij bepaalde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 
kan de gemeenteraad participatie verplicht stellen. 
 

Eisen aan participatie  
(Bron: VNG) 

In de Omgevingsregeling (artikel 7.4) staat wat een aanvrager aan participatie moet doen bij een 
aanvraag van een vergunning. Een aanvrager moet alleen aangeven of, en zo ja hoe belanghebbenden 
hebben geparticipeerd en wat daaruit is gekomen. Een gemeente mag daar geen extra eisen aan 
participatie aan toevoegen. 
Bij sommige buitenplanse omgevingsplanactiviteiten kan de gemeenteraad participatie wel verplicht 
stellen. 
Ook kan een gemeente een participatiekader opstellen dat aanvragers kan helpen bij het inrichten van 
het participatieproces. Maar die aanvragers hoeven zich niet aan dit participatiekader te houden. Ze 
mogen belanghebbenden bij de aanvraag betrekken op een manier die ze zelf willen. De gemeente zelf 
moet de participatie wel volgens dit kader organiseren. 
De Omgevingswet ziet participatie als middel om te komen tot betere besluitvorming. Participatie is 
geen doel op zich. Elk project, plan, initiatief, omgeving en elke betrokkene is anders. Participatie is 
maatwerk. Daarom stelt de Omgevingswet geen aanvullende eisen aan participatie. 
Soms is een activiteit zo klein of zijn de gevolgen voor mensen in de buurt zo klein, dat participatie niet 
nodig is. Bijvoorbeeld bij een verbouwing in huis of bij activiteiten ver weg van andere mensen. 
Ook kunnen er andere redenen zijn waarom niet van aanvragers verlangd kan worden dat zij hun buren 
betrekken bij hun aanvraag. Bijvoorbeeld bij burenruzies. 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/participatie-instrumenten/participatie-omgevingsvergunning/uitleg-participatie-vergunningverlening-gemeenten/#begrip-inhoud-203058


De Omgevingswet stimuleert participatie, maar participatie is meestal niet verplicht. 
 
Overig: 
Op grond van artikel 16.29 Ow moet het bevoegd gezag kennisgeven van het voornemen om een 
omgevingsplan vast te stellen. In deze kennisgeving moet het bevoegd gezag onder meer aangeven hoe 
het participatieproces in de voorbereiding van het omgevingsplan vorm gegeven zal worden, zo volgt uit 
artikel 10.2 Omgevingsbesluit (Ob). Op basis van de Omgevingswet worden, gelet op het belang van 
maatwerk, weinig inhoudelijke eisen gesteld aan participatie. Wel wijst de regering op de mogelijkheid 
om in de participatieverordening kaders te stellen waarbinnen burgers kunnen participeren bij de 
voorbereiding van besluiten op grond van de Omgevingswet (Kamerstukken I 2019/20, 34986, S, p. 27). 
Indien het bevoegd gezag in de kennisgeving vermeldt de participatieverordening toe te zullen passen, 
dan wordt het volgen van deze verordening onzes inziens een formeel onderdeel van de 
voorbereidingsprocedure van het omgevingsplan. Het niet correct volgen van de participatieverordening 
is juridisch dan niet meer zo vrijblijvend als nu het geval is. 
 
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34986-S.html

	Raadsbegeleidingsblad participatiebeleid.pdf
	Raadsvoorstel Participatiebeleid.pdf
	Startnotitie Participatiebeleid.pdf

