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15 september 2021 
Vervolg Participatie in Leiden ontleed 
 
Op 9 september heeft de raadscommissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid het onderzoeksrapport 
“Participatie in Leiden ontleed” besproken alsmede de reactie op het rapport van Burgemeester en 
Wethouders.  
 
De wijkvereniging Houtkwartier had met het oog op de behandeling in de commissie een open brief 
gestuurd en daarin haar onvrede geuit over hoe thans door het gemeentebestuur aan participatie 
invulling wordt gegeven. Teneur van onze brief was dat de gemeente weinig of niets met inspraak 
doet en haar plannen ongewijzigd doorvoert, zonder betekenisvolle discussie over hetgeen is 
ingebracht. Feitelijk vormt participatie daarmee een legitimering voor het ongewijzigd doorvoeren 
van ambtelijk voorbereide besluiten. 
 
Tijdens de behandeling in de raadscommissie hebben de oppositiepartijen (met uitzondering van de 
VVD) aangedrongen op een andere manier van participatie. Zij hebben aangedongen op een grotere 
invloed van participatie c.q. de burger op de besluitvorming. Dat betekent dan een hoger niveau van 
participatie, een opener bestuursstijl, het minder dichttimmeren van zaken, het meer werken met 
scenario’s e.d. De oppositiepartijen zien dit als een belangrijk thema voor de verkiezing van een 
nieuwe gemeenteraad in maart 2022. 
 
Vanuit de collegepartijen en de wethouder Ashley North was er echter weinig begrip voor een 
dergelijke manier van participeren. Zij zagen geen enkele aanleiding en ruimte om aan wensen van 
insprekers en burgers tegemoet te komen. In het coalitie akkoord is in detail beschreven wat er wel 
en niet gebeurt. De coalitie partijen en de wethouder zijn daaraan gebonden. Zij moeten verder 
blijven binnen de beleidskaders, die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.  
Er werd daarbij gewezen op het feit, dat het eigenlijk altijd dezelfde personen (met grijs haar) zijn, 
die komen inspreken. Zij zijn niet repesentatief voor de bevolking van Leiden. Bij besturen van 
wijkverenigingen is het onduidelijk of en wie zij vertegenwoordigen. Ondermeer het geluid van 
bewoners in achterstandswijken, de jeugd en aspirant inwoners zouden via insprekers niet worden 
gehoord. Verder wilde men ook het geluid horen van de hardwerkende burgers, die geen tijd hebben 
om de dikke rapportages te lezen en te beoordelen. 
 
De collegepartijen en de wethouder willen nu zo snel mogelijk een raadsvoorstel en een positief 
besluit over de aanbevelingen, die zijn opgenomen in het rapport van Platform 31 “Participatie in 
Leiden ontleed”. 
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De discussie in de raadscommissie ging helemaal voorbij aan de inhoud van de participatie. De 
gemeenteraad en de wethouder negeren daarmee totaal de kennis, ervaring en expertise die in de 
stad aanwezig is. Met de geschetste houding van de coalitiepartijen en de wethouder is participatie 
en inspraak alleen maar een formaliteit om aan de wet te voldoen.  
 
Wij betreuren deze opstelling van de coalitiepartijen en de wethouder zeer en hopen dat partijen in 
hun verkiezingsprogramma’s en bij de vorming van een nieuw college na de verkiezingen meer 
ruimte zullen bieden om tegemoet te komen aan wensen vanuit participatie en inspraak.  
 
N.B. 

• Niemand van het gemeentebestuur heeft gereageerd op de open brief 

• Geen van de leden van de gemeenteraad heeft contact opgenomen over de open brief 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim Scholten 
vz wijkvereniging Houtkwartier 
mob +31 651 137 163 


