
Vragen D66, GroenLinks, VVD en CDA  

 

n.a.v. het memo “voorstel proces Centrumplan” en het raadsmemo “terugkoppeling 
gesprekken Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel” wensen wij de volgende vragen te 

stellen: 

 

1) er wordt voorgesteld om voor de participatie te kiezen voor trede 3 van de 

participatieladder “coproduceren”. Het is van belang dat de raad kan volgen wat 

de  onderbouwing is voor deze keuze. Welke afweging ligt hier aan ten grondslag? Waarom is 

gekozen voor deze trede en niet voor een niveau hoger of lager? 

 

2) de aanpak van het participatieproces wordt in dit memo opengelaten. Het is van belang dat 

alle bewoners en belanghebbende die dat willen kunnen meedenken over de plannen en hun 

inbreng kunnen leveren. Er zijn veel organisaties met ervaring met dergelijke processen. Van 

die ervaring zou in dit proces gebruik gemaakt moeten worden. Dat kan door die partijen te 

vragen om een voorstel te doen voor het participatie proces, 

A) Deelt u onze mening dat het waardevol is om gebruik te maken van een partij die ervaring 

heeft met het vormgeven van een participatieproces op zo’n manier dat de inbreng van zoveel 

mogelijk bewoners en belanghebbende (dus niet alleen van de 21 insprekers waar nu contact 

mee is, maar van alle Ouderkerkers en andere belanghebbenden die dat willen) gerealiseerd 

wordt?   

B) bent u bereid om dergelijke partijen te benaderen om een voorstel te doen voor het 

participatieproces en dat aan de raad voor te leggen? 

 

3) het college  heeft terecht de keuze gemaakt om de betrokkenheid bij het Centrumplan te 

intensiveren. Vervolgens geeft het memo  aan dat wethouder Boomgaars mee gaat werken aan 

het plan. Wij zien liever betrokkenheid van het hele college zodat ieder vanuit zijn 

portefeuille de plannen beoordeelt en waar nodig meewerkt en ook extern aanwezig is bij 

belangrijke bijeenkomsten  uiteraard met projectmatige eindverantwoordelijkheid van de 

wethouder voor het project |Centrumplan Ouderkerk.. Hoe kijkt het college tegen dit voorstel 

aan? 

 

4) het is positief dat het college de 21 personen die hebben ingesproken over het Centrumplan 

betrekt bij het vervolg. De terugkoppeling wekt echter de indruk dat de keuzes die gemaakt 

worden alleen gebaseerd wordt op de inbreng van deze personen. Het is wenselijk dat een zo 

groot mogelijke groep bewoners en belanghebbenden de kans krijgt te participeren. Hoe 

is  het college van plan er voor te zorgen dat de inbreng die meegenomen wordt in de plannen 

representatief is voor wat de Ouderkerkers en andere belanghebbenden vinden? 

 

 

 


