
Spelregels Bornepanel 
 
In Borne willen we samenwerken met de gemeenschap. We vinden het als 
gemeente belangrijk om te weten wat er leeft en willen de mening van onze 
inwoners horen en gebruiken.  
Een van de manieren om die mening op te halen is het Bornepanel. Nieuwe 
inzichten kunnen leiden tot aanpassingen van de spelregels. De meest 
recente versie is altijd te vinden op www.bornepanel.nl 
 

 

 

 

Deelnemers 

 Iedere inwoner van Borne, Hertme en Zenderen van 15 jaar en ouder kan zich online aanmelden (en ook weer 
afmelden) voor het Bornepanel. Via een bewerkersovereenkomst zal Kennispunt Twente via het GBA ook 
toetsen op deze criteria.  

 

Verwachtingsmanagement 

 Er worden alleen vragen aan het Bornepanel voorgelegd, waarmee we ook echt aan de slag gaan, waaronder 
in ieder geval tweejaarlijks ‘waar staat je gemeente’ en de ‘leefbaarheids- en veiligheidsmonitor’.  

 Via een Bornepanelplanning is bekend welke onderwerpen aan het panel voorgelegd gaan worden. 

 Aan de voorkant is voor deelnemers altijd duidelijk wat er met de uitkomsten wordt gedaan (gebruiken we het 
als advies of is het doorslaggevend?). 

 

Indienen en goedkeuren van onderwerpen 

 Zowel ambtenaren, collegeleden als raadsleden kunnen zelf, of naar aanleiding van een verzoek van een 
inwoner, een voorstel doen om gebruik te maken van het Bornepanel  

 Voorstellen voor raadpleging aan het Bornepanel gaan via een collegebesluit, vergezeld van een advies van de 
aanvrager en op de spelregels getoetst door de adviseur overheidsparticipatie.  

 De vragen voor een raadpleging worden altijd in zorgvuldig overleg met Kennispunt Twente opgesteld om een 
onjuiste of onduidelijke vraagstelling te voorkomen. 

 Ook verbonden partijen, zoals Twente Milieu en het Kulturhus kunnen als aanvrager, in afstemming met de 
adviseur overheidsparticipatie en na goedkeuring door het college, gebruik maken van het Bornepanel 
wanneer er een duidelijke link is met de gemeente Borne.  

 

Kosten vragenlijsten 

 De kosten van het opstellen van vragenlijsten voor het Bornepanel  worden gedekt uit het budget van de 
aanvrager/het project waarop de peiling betrekking heeft. 

 

Terugkoppeling van resultaten 

 De uitkomsten van de raadpleging worden zowel aan de deelnemers van het Bornepanel als online op de 
website van het Bornepanel (die voor iedereen toegankelijk is) gepubliceerd. We verwijzen hier ook naar via 
onze reguliere communicatiemiddelen. 

 Naast een digitale terugkoppeling vindt er altijd een fysieke terugkoppeling plaats in het Open Podium van de 
gemeenteraad (of tijdens een andere bijeenkomst). Hiermee houdt ook de raad regie op de zorgvuldigheid van 
het gebruik van het Bornepanel. 
 

http://www.bornepanel.nl/

