
Gespreksnotitie commissie 

Verzoek voor de commissievergadering Samen leven van 29 september 2021 

Verzoek van Petra van Nes-de Man, Burger op 1 

Onderwerp 

Raadsinformatiebrief d.d. 9 juli 2021 Stand van zaken moties Participatiebeleid (2020-95) en 

Wijkdashboards (2020-84)  

Aanleiding 

De genoemde raadsinformatiebrief en de onduidelijkheid wat er met de van platforms verkregen 

informatie gebeurt in het kader van de evaluatie. 

Doel bespreking beraad 

Het verkrijgen van nadere informatie van het college en reactie vanuit de commissie daarop. 

Omschrijving 

In 2015 – 2016 is een overleg gestart genoemd ‘de aanjaaggroep’. Diverse raadsleden namen 

hieraan deel evenals inwoners en ambtenaren. Hierin is veel tijd gestoken door een ieder, zeker 

ook intensief begeleid vanuit de gemeente. Dit allemaal om burgerparticipatie op een hoger niveau 

te krijgen en meer mensen hierbij te betrekken. Dit heeft geresulteerd in de nota ‘Ridderkerk 

dragen we samen’. Daarin is ook vastgelegd te evalueren.  

Die evaluatie loopt nu al sinds 2019. Daar is e-participatie aan toegevoegd. In de 

raadsinformatiebrief staat ‘We gaan nu met de platforms in gesprek over hun rol in de participatie.’ 

De platforms zijn dus al sinds 2019 op een of andere wijze betrokken bij deze evaluatie. Daarover 

de volgende vragen. 

1. Medio 2019 hebben onder andere leden van de wijkoverleggen al gesprekken gevoerd met de 

wijkregisseurs, over de evaluatie participatie. Daar is een document uit voortgekomen. Wat is 

daarmee gedaan?  

2. In oktober 2019 is het convenant met de platforms uit 2016, aan de platforms en 

wijkoverleggen toegestuurd met de vraag deze kritisch te bekijken en eventuele opmerkingen 

door te geven, Dit conform de afspraak het convenant elke raadsperiode met elkaar te 

bekijken. Wat is met de verkregen reacties tot op heden gedaan? 

3. In juli 2021 hebben diverse platforms wederom een vragenlijst gekregen om in te vullen, ook 

weer als input voor de evaluatie participatie. Naar deze lijst wordt denk ik verwezen in de 

raadsinformatiebrief.  



Welke stukken/informatie gaan/gaat nu allemaal dienen als input voor de evaluatie van de 

burgerparticipatie, waar het gaat om de platforms? 

4. Het document over de e-participatie, is vastgesteld door het college, maar komt terug bij de 

evaluatie volgens de stukken. Wat is nu de status van dit document? Komt deze nog naar de 

raad voor vaststelling? 
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