Bijlage : 10 SPELREGELS NATIONALE OMBUDSMAN
Spelregel 1
De gemeente weegt gemotiveerd af of, en zo ja, op welke wijze burgers betrokken worden bij beleids- en besluitvorming.
Criteria daarbij zijn: heeft het invloed op de leefomgeving en is er ruimte voor participatie.
De gemaakte afweging wordt desgevraagd inzichtelijk gemaakt voor burgers of andere belanghebbenden.

Spelregel 2
De gemeente maakt burgerparticipatie in beginsel een vast onderdeel van het politieke en bestuurlijke besluitvormingstraject.
Burgerparticipatie moet ingebed zijn in de feitelijke besluitvorming.

Spelregel 3
De gemeente weegt zorgvuldig af of het beperken van participatie noodzakelijk is op grond van het algemeen belang.
Hierbij wordt het belang dat burgers hebben om deel te nemen aan de besluitvorming afgewogen tegen het algemeen belang
om een bepaalde voorziening te creëren. Het besluit burgerparticipatie te beperken – of in bepaalde opzichten te beperken − wordt expliciet
genomen en berust op een deugdelijke motivering. Met deze beperking wordt in het belang van burgerparticipatie zeer terughoudend omgegaan.

Spelregel 4
De gemeente bepaalt voordat ze van start gaat met een participatietraject welke rol de burger krijgt: (nb. participatieladder !)

meebeslissen
coproduceren
adviseren
raadplegen
informeren

Spelregel 5
De gemeente zorgt ervoor dat het participatieproces zorgvuldig wordt vormgegeven. Dit betekent dat expliciet wordt bepaald:

wat ter discussie staat;
wie worden betrokken bij de besluitvorming. Hiertoe dient een belanghebbendenanalyse te worden gemaakt;
hoe het proces wordt ingericht. Idealiter vindt de inrichting van het proces plaats in overleg met de belanghebbenden.
Dit zal niet altijd mogelijk zijn;
welke keuze wordt gemaakt over het informatietraject waarbij de rol van de burgers in het participatietraject leidend is.
Informeren kan bijvoorbeeld als het besluit vaststaat. Bij coproduceren zullen burgers in een vroeg stadium betrokken moeten worden.
Het toebedelen van een bepaalde rol heeft consequenties. Bij het informeren van burgers kan je volstaan met een brief of voorlichtingbijeenkomst.
Als de gemeente zich laat adviseren door burgers zit daar een ander traject aan vast;
welke keuze wordt gemaakt over het in te zetten middel om burgers te bereiken (brief, bezoek, media, etc.)
waarbij de rol van de burger het uitgangspunt is.
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Spelregel 6
De gemeente laat in het contact met burgers in het kader van burgerparticipatie in woord en daad merken geïnteresseerd te zijn in dat wat burgers
naar voren brengen. Er moet geluisterd worden naar mensen en gemeenten moeten oprecht proberen te begrijpen wat er bij de
verschillende belanghebbenden speelt. Van burgers mag een constructieve houding worden verwacht.

Spelregel 7
De gemeente weegt de inbreng van burgers in het kader van burgerparticipatie daadwerkelijk mee in het uiteindelijke besluit.
Zichtbaar moet zijn dat de inbreng van burgers een plek heeft gehad in de uiteindelijke besluitvorming.

Spelregel 8
De gemeente levert extra inspanning om mensen erbij te betrekken die niet uit zichzelf deelnemen.
Als gemeenten alle belangen willen afwegen is het noodzakelijk dat zij ook deze belangen helder op het netvlies hebben.

Spelregel 9
De gemeente informeert belanghebbenden volledig en tijdig over hetgeen bij de participatie voorligt en over de wijze waarop het proces vorm krijgt.
Ook dient de rol die burgers in het proces krijgen helder te zijn. De ruimte die burgers krijgen om mee te denken is medebepalend voor
het moment waarop burgers betrokken moeten worden.

Spelregel 10
De gemeente informeert burgers ook gedurende het participatietraject regelmatig. Dit betekent dat:

er aandacht is voor hetgeen door burgers naar voren is gebracht;
na inbreng door burgers wordt teruggekoppeld wat er vervolgens gaat gebeuren;
verslag wordt gelegd van het besprokene tijdens een informatiebijeenkomst;
burgers ook worden geïnformeerd bij lang stilliggen, uitstel of wijziging van bepaalde plannen of voornemens van de gemeente;
beslissingen worden gemotiveerd waarbij ook aandacht wordt besteed aan naar voren gebrachte (tegen)argumenten van burgers.
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