Criteria voor het samenstellen van Klankbordgroepen
Inleiding
Daar er door de gemeente klankbordgroepen worden ingesteld voor vele verschillende
onderwerpen en met een grote variatie aan taakstelling en samenstelling, is vanuit het
bewonersradenoverleg de vraag naar voren gekomen of het mogelijk is de invloed die een
klankbordgroep op het gemeentelijk beleid heeft, zichtbaar cq inzichtelijk te maken.
Blijkbaar is de invloed die een klankbordgroep kan uitoefenen op het beleid van de gemeente
in zeer grote mate afhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt en de mate waarin
de gemeente de regie voert in zo’n project.
Op de vragen:
- waarom en wanneer stelt de gemeente een klankbordgroep in ?
- wie worden er uitgenodigd om zitting te nemen
- wordt er aangegeven en zo ja in hoeverre, wordt wel/geen rekening gehouden met de
opvattingen cq de inbreng van de klankbordgroep
kan vanuit de wijkraad geen antwoord gegeven worden.
Dit is aan de gemeente !

Wel zal de wijkraad op de onderstaande vragen een antwoord trachten te formuleren die
tevens als criteria zouden kunnen dienen voor het instellen van klankbordgroepen
Kernvragen
De volgende vragen die men dan ook zou kunnen stellen zijn:
1. Is het zinvol als bewoner om deel te nemen aan een klankbordgroep ?
2. In welke fase van het project zou de bewoner betrokken moeten worden ?
3. Hoe groot is de invloed van de bewoner op de ontwikkeling en uitvoering van het
gemeentelijk beleid ?
Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen is het noodzakelijk om een
onderscheid aan te brengen in twee soorten klankbordgroepen.
Soorten Klankbordgroepen
A. De “Doorlopende Klankbordgroepen”, zoals Vestingswerken, Horeca-KwaliteitsKring, City-management en Bezoekersmanagement, Autoluwe Binnenstad etc etc
Binnen deze overleggen komen nieuwe ideeën al vroeg ter tafel, waardoor een open
overleg mogelijk is en waarbij medezeggenschap en het aandragen van
oplossingsrichtingen een absolute kans krijgen.

B. De “Kortlopende Klankbordgroepen”, zoals Zuidwalkwartier, GZG-terrein,
Parkeerbalans, Elektrisch OV etc etc
Met name bij deze 2e categorie klankbordgroepen is het van belang de bewoners in
een vroeg staduim te betrekken en vanaf het begin aan te geven binnen welke kaders
er gedacht kan worden.
Algemeen:
Men moet er absoluut voor waken de illusie te wekken dat er ruimte is voor volledige
vrije invulling en anderzijds dient voorkomen te worden dat een kant-en-klaar plan
wordt voorgeschoteld in de veronderstelling dat eenieder wel akkoord zal gaan.
Het is een kunst om hierin een juiste balans en middenweg te vinden; er is durf en een
“open mind” voor nodig om bewoners ook daadwerkelijk bij de planvorming te
betrekken en hen het gevoel te geven ook als volwaardige gesprekspartner deel te
nemen aan zo’n klankbordgroep.

-

Procesoverzicht
Een voorwaarde bij het instellen van een klankbordgroep is het opstellen van een
procesoverzicht. Hierin moet worden aangegeven:
welk (formeel) proces er doorlopen moet worden vanaf de start tot de
besluitvorming in de Raad.
welke rol de verschillende belanghebbenden op welk moment spelen ( overzichtslijst)
wanneer de gemeente feedback geeft op de door de klankbordgroep ingenomen
standpunten

Criteria voor klankbordgroepen
Het antwoord op de drie bovenstaande vragen zou dan ook vervat kunnen worden in de
volgende criteria:
Ad 1. Is het zinvol als bewoners om deel te nemen aan een klankbordgroep ?
Ja, het is heel zinvol deel te nemen als bewoner aan een klankbordgroep als van te voren
bekend is binnen welke speelruimte, dus binnen welke kaders er inspraak, aanvullingen, en
veranderingen en/of innovatieve ideeën nog mogelijk en wenselijk zijn en op basis van welke
uitgangspunten deze kaders zo zijn gesteld.
Ad 2. In welke fase van het project zou de bewoner betrokken moeten worden ?
De bewoners zouden reeds in een vroeg stadium van een project betrokken moeten en kunnen
worden, waarbij het van belang is allereerst de verwachtingen, de meningen, overtuigingen en
houdingen te inventariseren van de deelnemers aan de klankbordgroep om vervolgens
duidelijk aan te geven welke belangen een rol zullen gaan spelen en welke problemen er
mogelijk verwacht kunnen worden.

Ad 3. Hoe groot is de invloed van de bewoner op de ontwikkeling en uitvoering van het
gemeentelijk beleid ?
Hoewel vanzelfsprekend de primaire verantwoordelijkheid voor het opstellen van het
uiteindelijke college/raadsvoorstel bij de daarvoor verantwoordelijke wethouder ligt, kunnen
deelnemers aan de klankbordgroep wel degelijk in de voorfasen hun invloed aanwenden.
De maatschappelijke verantwoordelijkheid die de bewoners, als leden van de klankbordgroep,
hebben, moet complementair zijn aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente.
Het kweken van draagvlak voor een project kan alleen als er volledige transparantie bestaat.
De leden van de klankbordgroep zullen zich de problematiek moeten kunnen eigen maken,
teneinde begrip te kunnen opbrengen voor de kaders die tevoren zijn gesteld.
Daar het overleg over de conceptplannen veelal en vaak terecht vertrouwelijk plaatsvindt,
mag van de deelnemers dan ook worden verwacht dat dit vertrouwen niet wordt geschonden.

Conclusie
Het deelnemen aan een klankbordgroep door bewoners wordt als zeer zinvol gezien ,
indien bij het instellen van de klankbordgroep de bovenstaande criteria gehanteerd.

