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Geachte heer Hendrikse, Beste Jan, 

  

Uw raad heeft in 2017 advies gegeven over een digitaal burgerpanel. In deze brief 

informeren wij u over ons besluit hierover. 

  

Wat doen we met uw advies? 

Wij gaan een marktverkenning doen naar mogelijkheden voor digitale hulp voor alle 

spelers die betrokken zijn bij de lokale democratie. Hiervoor sluiten we aan bij een 

initiatief van de rijksoverheid. De rijksoverheid wil dat er een nieuwe wet komt die de 

samenwerking met inwoners versterkt op lokaal niveau. In deze wet staat straks dat de 

gemeente regelt wanneer inwoners meedenken, -praten en –doen bij de voorbereiding, 

uitvoering en evaluatie van beleid. Dit doet de gemeente door haar inspraakverordening 

te verbreden naar een participatieverordening.  

Als alles gaat zoals gepland, dan komt de verordening er in 2021. Tegelijkertijd gaan we 

op zoek naar digitale hulp. Dit doen we graag samen met u.  

Mocht de wet er niet komen, dan starten we ook in 2021 met de markverkenning. 

Wij zijn het dus eens met uw constatering dat inwoners vaker willen meedenken, -praten 

en -doen. U zegt ook dat het makkelijker is om samen te werken met inwoners als er 

digitale hulp is. Daar zijn we het ook mee eens. Daarbij sluit uw advies aan bij het beleid 

van de rijksoverheid en onze visie op dienstverlening. 

 

Wat is ons advies aan u? 

Inmiddels weten we dat we de beste resultaten krijgen als er ook offline-bijeenkomsten 

zijn. In deze tijd van Corona houden we rekening met het advies van het RIVM. Wij 

adviseren u te onderzoeken hoe u het beste bijeenkomsten met inwoners organiseert 

binnen het advies van het RIVM. 

 

Heeft u vragen? 

Als u vragen heeft neem dan contact op met Nicoline Beck. Mail naar 

n.beck@drutenwijchen.nl of bel naar 088-432 73 42 of 06-46824202. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
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