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Onderwerp
Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie: Ridderkerk dragen we samen.
Geadviseerde beslissing raad
1. De notitie “Ridderkerk dragen we samen” voor kennisgeving aan te nemen.
2. In debat te gaan over de aanbevelingen uit de notitie “Ridderkerk dragen we samen” en daarmee
richting te geven aan de verdere uitwerking van overheidsparticipatie.
3. Een proefperiode van 2 jaar vast te stellen om te experimenteren met de voorgestelde werkwijze.
4. De aanjaaggroep in deze periode in te zetten om de voortgang te monitoren.
Inleiding
In mei 2015 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld met de titel ‘Ridderkerk dragen we samen’.
De subtitel luidt: van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. In de startnotitie is vastgelegd dat in
ieder geval de volgende aspecten van dit onderwerp worden verkend:
1. Wat we als overheid wettelijk moeten doen, want die dingen blijven we doen.
2. Wat we ‘los willen laten’. Waar scheppen we de ruimte om met anderen de samenleving te
dragen.
3. Welke barrières we op moeten/willen ruimen, en hoe we dat gaan doen.
4. Welke voorwaarden we moeten scheppen.
(toetsingskader/subsidieverordening/inkoopbeleid/’right to challenge’).
Er is een aanjaaggroep gestart die bestaat uit betrokken inwoners en ondernemers, een aantal leden van
uw raad, medewerkers en de wethouder participatie.
Beoogd effect
We willen beter aansluiten bij wat er gebeurt in de Ridderkerkse samenleving, en meer ruimte scheppen
voor inwoners met initiatieven. We willen met onze inwoners de Ridderkerkse samenleving samen
dragen.
Relatie met beleidskaders:
Nota Participatie Ridderkerk 2010.
Argumenten
Zie de notitie ‘Ridderkerk dragen we samen’.
Kanttekeningen
De beweging van burgerparticipatie naar meer overheidsparticipatie vraagt tijd. Als de focus komt te
liggen op resultaten op korte termijn kan dit tot gevolg hebben dat dit de ingezette beweging belemmert.
De focus moet meer liggen op het proces en niet teveel op de inhoud.
Het risico is aanwezig dat tussentijds de spelregels worden aangepast.
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Overleg gevoerd met
Aanjaaggroep.
Wethouder participatie.
Commissies Samen wonen en Samen leven.
Uitvoering/vervolgstappen
Het college zal met in achtneming van de uitkomsten van het debat in uw raad uitvoering geven aan
overheidsparticipatie.
Evaluatie/monitoring
De proefperiode wordt na 2 jaar geëvalueerd.
Financiën
N.v.t.
Juridische zaken
Op voorhand zijn er geen relevante juridische aspecten te benoemen. Tijdens de proefperiode zullen er
zeker juridische vragen naar voren komen waar een antwoord op moet komen. Ruimte voor initiatieven
raken vaak regels die mogelijk belemmerend kunnen werken. Deze opgave kost tijd. In Ridderkerk gaan
de wijkregisseurs een voortrekkersrol vervullen om de beoogde beweging te stimuleren en te
ondersteunen.
Duurzaamheid
De nadruk ligt op het maken van de verbinding met de samenleving en deze meer ruimte te geven voor
het ontwikkelen van initiatieven binnen het publieke domein. En tevens het vergroten van het besef dat
we het samen moeten doen. Hierdoor ontstaat een duurzamere verbinding met de Ridderkerkse
samenleving.
Communicatie/participatie na besluitvorming
Zie notitie ‘Ridderkerk dragen we samen’.
Overige PIJOFACH zaken
Overheidsparticipatie gaat voornamelijk over houding en gedrag. Externe gerichtheid, samenwerking met
de samenleving en de vraag uit de samenleving staat centraal. Het programma Excellente
Dienstverlening van de BAR-organisatie richt zich vooral op deze aspecten. Medewerkers worden bewust
gemaakt en getraind om zich de competenties eigen te maken die noodzakelijk zijn voor deze andere rol.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlagen/ter inzage liggende stukken
1. Notitie ‘Ridderkerk dragen we samen’.
2. Mindmap.
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