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Samenspel gemeente en gemeenschap
onderzoek naar het samenspel van gemeente en gemeenschap in de gemeente Ridderkerk
De regels van het samenspel van gemeente en gemeenschap in Ridderkerk zijn toe aan
herijking. Het participatiebeleid past niet meer bij de huidige gemeentelijke ambities van
overheidsparticipatie. Dit constateert de rekenkamercommissie in een nieuw rapport over het
samenspel tussen gemeente en gemeenschap.
De rekenkamercommissie heeft drie voorbeelden van participatie onderzocht die de gemeente
zelf heeft aangedragen. In alle drie gevallen heeft de gemeente doeltreffend gehandeld, terwijl
ze in twee gevallen doelmatiger had kunnen handelen.
Voor de aanbeveling om het participatiebeleid te herijken, noemt de rekenkamercommissie
proces en inhoud als aandachtspunten.
Het proces zou een zaak van de organisatie en de raad gezamenlijk moeten zijn. Dit vraagt om
een duidelijke structuur: doelen, strategie, planning en benoeming van verantwoordelijkheden in
het ontwikkelen van nieuw beleid.
Wat betreft de inhoud is het van belang voor nieuw beleid duidelijke kaders en voorwaarden te
stellen voor de wijze waarop inwoners eigen initiatief kunnen tonen en/of participeren, en te
benoemen welke ondersteuning van de gemeente daarin acceptabel is en wat van belang is als
het gaat om het waarborgen van het algemene belang.
Een tweede aanbeveling is om in de praktijk ervaring met overheidsparticipatie te ontwikkelen in
een intensievere en andere samenwerking gemeente-gemeenschap. De rekenkamercommissie
noemt hiervoor twee actielijnen.
De eerste is het benoemen van dossiers om te experimenteren met nieuwe vormen. Omdat het
hierbij aankomt op ‘doen’ en Ridderkerk vooral ervaring heeft met burgerparticipatie, beveelt de
rekenkamercommissie aan voor de ontwikkeling van nieuw beleid expliciet experimenteerruimte
te creëren. Dit kan bijvoorbeeld door dossiers te benoemen, waarin raad en griffie de komende
jaren actief een participatieve werkwijze hanteren.
De tweede actielijn is het bieden van een podium. Om te leren in de praktijk moeten ervaringen
breder in de gemeente worden gedeeld. Dit zou kunnen door ‘participatie-ambassadeurs’ in de
organisatie te benoemen, die als aanjagers fungeren en bijdragen aan het ‘collectieve
geheugen’ van de organisatie op het gebied van participatievormen.
Noot redactie: voor eventuele nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
Rekenkamercommissie Ridderkerk: de heer M.P. van der Hoek, tel. 078-615 34 53 of per e-mail:
vanderhoek@ext.eur.nl
Algemene informatie over de Rekenkamercommissie Ridderkerk vindt u op:
www.ridderkerk.nl/rekenkamercommissie

