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Onderwerp: Convenanten participatieplatforms 
 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor in te stemmen met de tekst van de convenanten voor de wijkoverleggen, de 
Jongerenraad Ridderkerk, het Klantenplatform Minima Ridderkerk en het beleidsplatform Natuur, 
Milieu en Duurzaamheid. 
 
 
2. Aanleiding 
In december 2010 heeft uw raad de kadernotitie Participatie vastgesteld. In deze nota staan de 
uitgangspunten geformuleerd voor participatie in Ridderkerk. Op basis van de uitgangspunten voor 
participatie zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de meeste participatieplatforms. Deze 
samenwerkingsafspraken worden vastgelegd in convenanten. 
 
 
3. Aspecten 
De basis voor de convenanten met de wijkoverleggen en de beleidsplatforms is dezelfde. 
Verderop in dit raadsvoorstel worden de verschillen toegelicht. 
 
Artikel 1 beschrijft het doel van het convenant. Het doel van het afsluiten van convenanten met de 
platforms is om duidelijkheid te scheppen naar elkaar over taken, rollen en 
samenwerkingsafspraken. Hiermee is voor alle convenantpartners duidelijk waar men op kan 
rekenen en waar men zich aan te houden heeft. 
 
In artikel 2 worden de taken omschreven. Zowel de platforms als het gemeentebestuur hebben als 
taak elkaar te inspireren en te informeren. Met de term inspireren wordt aangegeven dat alle 
betrokkenen de taak hebben om te werken aan een vruchtbare samenwerking. Bij informeren gaat 
het erom dat alle convenantpartijen een actieve informatieplicht hebben naar elkaar toe. 
De gemeente biedt de platforms faciliteiten aan, waaronder onder andere het leveren van 
secretariële ondersteuning en het organiseren van vergaderingen wordt verstaan. Ook ondersteunt 
de gemeente de platforms, indien gewenst, bij hun werkzaamheden door het geven van advies of 
het beschikbaar stellen van kennis. 
De platforms hebben de taak om gevraagd en ongevraagd te adviseren. Bij een aantal 
onderwerpen wordt vooraf reeds bepaald dat een advies aan één (of meerdere) platforms zal 
worden gevraagd. Bij onderwerpen waar dit niet vooraf is gedaan, hebben platforms altijd het recht 
om ongevraagd een advies uit te brengen. 
 
Artikel 4 geeft weer op welke wijze de platforms worden betrokken bij gemeentelijke plannen en 
projecten en wat daarbij de rol van de startnotitie is. 
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In artikel 5 worden afspraken gemaakt over de termijnen voor gevraagd en ongevraagd advies. 
 
De wijze waarop de gemeente en de platforms elkaar informeren wordt beschreven in artikel 6. Er 
moet sprake zijn van actieve informatievoorziening en van terugkoppeling over wat er met 
adviezen is gedaan. 
 
In artikel 7 is bepaald dat een platform zijn eigen activiteiten mag organiseren naar eigen inzicht. 
De “Uitgangspunten voor participatie” zijn daarbij leidend. De wijkregisseur is het aanspreekpunt 
voor de wijkoverleggen, de beleidsmedewerker Participatie is aanspreekpunt voor de 
beleidsplatforms. 
 
Artikel 8 geeft aan dat de convenanten per raadsperiode worden geëvalueerd. Hiermee wordt 
bereikt dat ieder nieuw gemeentebestuur zelf haar visie kan bepalen op de samenwerking met de 
adviesplatforms. Er is voor gekozen om de convenanten niet per raadsperiode te beëindigen. Er 
zou dan een periode kunnen ontstaan waarin geen convenant van kracht is. Beëindiging van de 
convenanten is daarom mogelijk gemaakt door opzegging van 1 van de partijen. 
 
Convenant wijkoverleggen 
De tekst van het convenant met de wijkoverleggen is voor alle wijken dezelfde. Omdat Oost geen 
wijkoverleg heeft, is er voor deze wijk ook geen convenant. De tekst is met de wijkoverleggen in 
twee rondes besproken. Na de eerste ronde zijn de door de wijkoverleggen gemaakte 
opmerkingen verwerkt in een nieuwe tekst. In de tweede ronde bleek dat alle wijkoverleggen zich 
in deze tekst konden vinden. 
 
In artikel 2 wordt adviseren als rol voor de platforms benoemd en niet coproductie. Dit laatste was 
in het wijkoverleg Centrum voorgesteld. Onder coproductie kan ook het samen besluiten over 
onderwerpen worden verstaan. Het gemeentebestuur heeft, met het vaststellen van de nota 
Participatie, besloten dat daar in Ridderkerk geen sprake van is. Besluitvorming is in Ridderkerk 
uitsluitend de bevoegdheid van het gemeentebestuur. 
 
In artikel 3 van het convenant voor de wijkoverleggen, dat gaat over de samenstelling van het 
wijkoverleg, is bepaald dat de wijkoverleggen zelf kunnen bepalen welke organisaties lid kunnen 
zijn van het wijkoverleg en daar ook stemrecht hebben. Dit is zo geformuleerd omdat daar in de 
verschillende wijkoverleggen anders over wordt gedacht en de wijkoverleggen op deze manier de 
mogelijkheid hebben maatwerk per wijk te leveren. 
 
In artikel 4 wordt bepaald dat de gemeente en de wijkoverleggen samen per wijk een jaarplan 
opstellen, waarin de activiteiten en werkzaamheden die in een wijk worden uitgevoerd, vermeld 
staan. 
 
Convenant beleidsplatforms 
De convenanten met het Klantenplatform, het Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid en 
de Jongerenraad Ridderkerk zijn opgesteld vanuit dezelfde basisgedachte als de convenanten met 
de Wijkoverleggen. De drie beleidsplatforms kiezen echter voor ‘maatwerk’ in de tekst van hun 
convenant. Dit omdat zij elk een eigen kernthema met bijbehorende aandachtsvelden/groepen 
hebben.  
 
Naast de Wijkoverleggen en de 3 beleidsplatforms hebben we in Ridderkerk op dit moment een 
WMO-adviesraad en een Beleidsplatform Gehandicapten. Beide platforms zijn nog bezig met hun 
transitie naar effectievere advisering op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
Een nieuw convenant zal pas op tafel kunnen komen als die transitie klaar is. 
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4. Aanpak/Uitvoering 
Indien de gemeenteraad instemt met de convenanten voor de wijkoverleggen en de 
beleidsplatforms worden deze ondertekend door de burgemeester en de voorzitter van het 
onderhavige platform. 
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De kosten voor de ondersteuning van de platforms zijn opgenomen in de gemeentebegroting. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
 
 
 
 
 
       
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven  
Behandeld in de raad d.d. 26 april 2012 
J.W.Steeman@ridderkerk.nl/362/MV 


