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Onderwerp 
Startdocument "van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie". 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Het startdocument “van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie” vast te stellen. 
 
Inleiding 
De rode draad in het coalitieakkoord 2014-2018 Veranderen in kracht is: ‘daar waar het mogelijk is, 
zetten wij burgers in hun eigen kracht en daar waar dat kan, trekken wij ons als gemeentelijke 
overheid terug’. In het collegeprogramma  is aan deze uitspraak de actie gekoppeld dat in 2015 een 
‘Notitie van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie’ wordt opgesteld. Natuurlijk leidt het proces 
tot iets wat op schrift zal worden gesteld, maar het zal niet leiden tot een dikke nota.  
 
In het startdocument ziet u ons voorstel om het proces in te richten en wat daarvoor nodig is. We 
willen met u en met de Ridderkerkse samenleving aan de slag te gaan. We moeten een fundamentele 
discussie voeren over hoe we als overheid en als samenleving elkaar gaan helpen om het goed te 
doen.  
 
Dit betekent voor het bestuur, onder meer, dat we moeten nadenken over welke dingen we ‘los 
mogen-willen-kunnen laten’ om afspraken te kunnen maken over de dingen die we los gaan laten. Dit 
loslaten draait om principes: wat is ieders rol in de samenleving en hoe maken we elkaar niet 
afhankelijk van elkaar. 
 
Beoogd effect 
Uitkomst van het proces moet zijn, dat de dialoog met de samenleving over hoe we met elkaar de 
samenleving willen dragen weloverwogen wordt aangegaan.    
 
Relatie met beleidskaders 
Burgerparticipatie (hoe willen wij besturen?). 
 
Argumenten 
1.1 De uitkomsten van het Rekenkameronderzoek ‘Samenspel gemeente-gemeenschap’ nemen we 

mee in het proces; 
In het startdocument ziet u bij hoofdstuk ’wat gaan we daarvoor doen’ de aanbevelingen van het 
onderzoeksrapport daarom al samengevat.  

 
1.2  Het verdient de voorkeur dat de gemeenteraad als opdrachtgever fungeert.  

Het gaat om fundamentele discussies over hoe wij als bestuur willen besturen, wat we vinden dat 
we als bestuur MOETEN doen en wat we LOS kunnen laten, over hoe we de samenleving bij het 
samen dragen van de gemeenschap willen betrekken. Dat is een discussie die het hele 
gemeentebestuur aangaat. 
 

Overleg gevoerd met 
n.v.t. 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 



Uitvoering/vervolgstappen 
Op 21 april a.s. vindt een voorbespreking met de raad plaats. Vervolgens wordt het startdocument de 
raad ter bespreking en vaststelling aangeboden voor de commissie- en de raadsvergadering van mei 
2015. 
 
Evaluatie/monitoring 
n.v.t. 
 
Financiën  
Zoals in startdocument verwoord: het bedrag is beschikbaar in de begroting.  
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Duurzaamheid 
Uitgangspunt van dit proces is een duurzame relatie tussen samenleving en gemeentebestuur.  
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Nadat u een besluit heeft genomen, wordt dit bekendgemaakt in “Besluiten van de raad”. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Startdocument ‘van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie’  
2. Raadsbesluit 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 


