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Betreft: Themabtjeenkomst wijkparticipatie 19 januari 2023

Geachte raadsleden,

Op 3 november 2022 heeft u het Collegeprogramma 2022 – 2026 ' Hart voor een toekomstbestendIg
Ridderkerk’ besproken. In het collegeprogramma is opgenomen dat Ridderkerk met nieuw
participatiebeleid, zichtbare wijkregisseurs en aantrekkelijke instrumenten een stem wil geven aan wat er
in de samenleving speelt. Uiteraard heeft ook uw gemeenteraad veel belang bij goede participatie. Eén
van de onderdelen van participatie is wijkparticipatie

Achtergrond
De gemeente heeft te maken met veel verschillende uitdagingen in een complexe samenhang. Daarbij
verlangen inwoners een grotere rol voor zichzelf. In een snel veranderende (digitale) samenleving
ontstaan eveneens snel nieuwe vormen van participatie en behoeften om te participeren. Om die reden is
het participatiebeleid van de gemeente Ridderkerk in de afgelopen jaren geëvalueerd. Hiervan heeft u
kennis kunnen nemen middels het rapport ' Evaluatie Participatie in Ridderkerk' , toegezonden bij
raadsinformatiebrief van 18 maart 2022.

Uit de evaluatie kwam een aantal zaken naar voren inzake wijkparticipatie. Er was de wens voor meer
maatwerk en daarnaast was er ook behoefte aan een betere representativiteit uit de wijk en vanuit
doelgroepen. Themagerichte bijeenkomsten en innovatieve vormen van participatie bieden daar volgens
de evaluatie goede mogeIIjkheden voor.

Naar aanleiding van de evaluatie is ons streven om meer in te zetten op geschikte instrumenten zoals
enquêtes en themagerichte fysieke bijeenkomsten. Ook willen wij innovatieve instrumenten inzetten die
de kwaliteit van de wijkparticipatie kunnen verbeteren en ook jongeren actief betrekken bij
wijkparticipatietrajecten. Daarbij is het noodzakelijk de huidige overlegstructuren binnen de wijken te
herzien om ruimte te maken voor hedendaagse mogelijkheden
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Doel themabijeenkomst
Graag willen wij met u in gesprek over de toekomst van wijkparticipatie in Ridderkerk

De Themabijeenkomst Wijkparticipatie vindt plaats op 19 januari 2023 om 20.00 uur in de raadzaal in het
gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst wordt een presentatie gegeven waarbij we graag met u het
gesprek aan gaan

Recente ontwikkelingen wijkoverleggen
Het is in de afgelopen maanden meermaals voorgekomen dat in meerdere wijkoverleggen geen sprake
meer is van een constructieve samenwerking. Bij verschillende wijkoverleggen zijn onze medewerkers,
bestuurders en/of partners onheus bejegend. Wij hebben om die reden besloten om de ambtelijke
ondersteuning bij de wijkoverleggen per 1 januari 2023 op te schorten

Dat dit ten koste gaat van wijkoverleggen waar wel sprake is van een prettige samenwerking vinden we
jammer en we begrijpen dat deze boodschap voor deze wijkoverleggen onverwacht komt. De voorzitters
van de wijkoverleggen worden hierover geïnformeerd .

Volgende maand gaan we met u in gesprek over de toekomst van wijkparticipatie. Na dit gesprek wordt

er uiteraard contact opgenomen met de voorzitters van de wijk70 erlwgen

Hoogachtend ,
het college van burgemeester en wethouders van RiddeJKerk,

de secretaris d9/burgemeester,
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dhr. H.W. J. Klaucke mw. A. Attema


