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Onderwerp: notitie ‘Ridderkerk: participatie, burgers en bestuur 2010’ 
 
1. Voorstel 
Voorgesteld wordt om de notitie ‘Ridderkerk: participatie, burgers en bestuur2010’ en het daarbij 
behorende afwegingskader voor participatie vast te stellen.  
De nieuwe uitgangspunten voor participatie gaan over de stijl van besturen. De boodschap naar burgers, 
ambtenaren en samenwerkingspartners luidt: ‘Dit gemeentebestuur wil participerend besturen’.  
 
2. Aanleiding 
Wij hebben u bij brief van 30 juni 2010 de kadernotitie ‘Uitgangspunten voor Participatie in Ridderkerk 
2010-2014 aangeboden. Deze notitie is na de zomer breed besproken in alle participatieplatforms, met 
participatiepartners individueel en met gemeenteraadsleden en burgerleden. De inbreng vanuit al die 
discussies resulteerde in de nu voorliggende notitie ‘Ridderkerk: participatie, burgers en bestuur 2010’, 
evenals het Afwegingskader voor participatie in Ridderkerk.  
 
3. Aspecten 
Zie de bijgevoegde notitie + afwegingskader en bijlagen 1 en 2. De bijlagen 3 en 4 liggen bij de stukken 
ter inzage. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na vaststelling in uw raadsvergadering wordt een implementatieplan uitgevoerd, zodat de gemeentelijke 
organisatie gaat werken volgens de nieuwe afspraken. De notitie en het afwegingskader worden 
gecommuniceerd met alle participatiepartners, inclusief terugkoppeling over de afwegingen die gemaakt 
zijn om sommige ideeën niet over te nemen. Ook zal direct worden gestart met de in de notitie 
vastgelegde vervolgtrajecten (onderzoek naar mogelijkheden van e-participatie en het samenvoegen van 
platforms). Na een jaar gaan we evalueren, waarbij u als gemeenteraad een rol zult spelen. Hierover 
zullen wij met u overleggen.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Voor de uitvoering van de participatie volgens de nieuwe uitgangspunten is vanaf 2011 een jaarlijks 
budget nodig van € 37.000,--. In de meerjarenbegroting 2011 – 2015 is dit budget hiervoor aanwezig. Er 
is geen bijstelling van de begroting nodig. Waar we aan de ene kant efficiënter omgaan met de 
bestaande platforms, start er een zoektocht naar de Ridderkerker die we tot nu toe niet bereikten en die 
zich wel uitgenodigd zou moeten voelen.  
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