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Waarstaatjegemeente.nl - najaar 2012 
Beknopt overzicht uitkomsten en een reactie van het college op die uitkomsten 
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* Gemiddelde uitkomst van gemeenten van vergelijkbare grootte. 
 
Reactie college op de uitkomsten 
Algemeen 
Het college heeft de ambitie om de uitslagen 2009 te behouden met minder middelen, dat is in deze tijd van 
bezuinigingen een forse uitdaging. Deze doelstelling is gehaald.  
 
Burger als kiezer  
In 2012 is het cijfer dat we van onze burgers krijgen voor deze burgerrol gelijk gebleven. Daar zijn we niet 
tevreden mee. We investeren veel om dat cijfer te verbeteren. We hebben in 2012 bijvoorbeeld aan de leden 
van onze participatieplatforms gevraagd wat we volgens hen zouden moeten doen om voor alle burgerrollen 
een voldoende te krijgen. De meest gehoorde antwoorden zijn:  
a. Beantwoordt vragen van burgers altijd en telkens opnieuw (ook als ze verpakt zijn in bijvoorbeeld 

ingezonden brieven);  
b. Zorg dat de bestuurders zichtbaar en toegankelijk zijn; 
c. Participatie gaat al een stuk beter, maar blijf werken aan het verbeteren van participatie; 
d. Communiceer in taal die mensen begrijpen.   
Deze adviezen gelden dus ook voor de waardering van de burger als kiezer.  
 
Toch mogen we redelijk tevreden zijn dat het waarderingscijfer gelijk is gebleven in relatie tot 2011. In 2012 
speelden én het bezuinigingsvraagstuk, én de val van het landelijke kabinet én een lokale coalitiewijziging. 
Al deze drie factoren hadden een negatieve invloed kunnen hebben op de waardering van inwoners op hun 
invloed als kiezer. Toch zien we geen daling in het cijfer.  
We gaan daarom door op de ingeslagen weg en blijven investeren in:  
a. Nóg meer communiceren van gemeentelijk beleid, ook via de nieuwe website en via het uitzenden van 

gemeenteraadsvergaderingen via de plaatselijke omroep;   
b. Het toepassen van de uitgangspunten voor participatie;  
c. Het organiseren van cursussen voor inwoners in ‘hoe werkt de gemeente’;  
d. Het welkom heten van nieuwe inwoners en hen verleiden om mee te doen in politiek en samenleving;   
e. Meedoen in bestuurlijke en burgerlijke samenwerkingsverbanden in en rondom Ridderkerk.  
 
Burger als klant  
Het totaalcijfer van de burger als klant ligt 0,2 punt lager dan is 2011. De waardering voor 2012 ligt met een 
7,4 op het niveau van gemeenten met een vergelijkbare omvang. Het valt op dat de bezoekers de openings-
tijden van het gemeentehuis en de wachttijd voor het loket duidelijk lager waarderen dan in 2011. De meest 
plausibele verklaring hiervoor is dat per 1 september 2012 de vrije inloop is beperkt en de bezoektijden op 
afspraak zijn verruimd. Het was voorzien dat dit in de beginperiode tot wat onvrede zou leiden. Wij zijn er 
echter van overtuigd dat het werken volgens afspraak de burger beter zal bedienen dan de vrije inloop. 
 



 
 
Burger als onderdaan/belastingbetaler  
In 2012 is het totaalcijfer van de burger als onderdaan en belastingbetaler gelijk gebleven. Eind 2011 en in 
het jaar 2012 zijn er een relatief groot aantal overvallen geweest in Ridderkerk, die ook veel aandacht van de 
pers hebben gekregen. De verwachting was dat dit een negatief effect op de cijfers van Waarstaatjegemeen-
te zou hebben. Dat is niet het geval geweest. Meer mensen hebben meegedaan aan het onderzoek en voor 
wat betreft het ‘veiligheidsgevoel’ en ‘leefbaarheid’ de gemeente een hoger cijfer toegekend dan 2011. Het 
gemiddelde cijfer is daarmee gelijk gebleven. Mogelijk dat het adequaat reageren van politie en gemeente, 
de voorlichtings- en persmomenten en overige publicaties, het donkere dagen offensief en de gerichte aan-
pak van overlast op specifieke locaties hier van invloed op zijn geweest. Deze samenwerking blijft gehand-
haafd. De gemeente scoort hiermee ook iets hoger dan gemeenten met een vergelijkbare omvang. 
 
De burger als belastingbetaler heeft voor het jaar 2012 weer een 6,0 gescoord en is daarmee gelijk gebleven 
aan het voorgaande jaar. Daarmee scoort de gemeente Ridderkerk iets hoger dan gemeenten met een ver-
gelijkbare omvang. Ten opzichte van het eerste meetjaar 2009 is de gemeente wel 0,4 punt gestegen. Deze 
stijging heeft zich – ondanks alle maatregelen – niet doorgezet. De inrichting van het callcentre, de publica-
ties in De Combinatie, het digitaal ontsluiten van de taxatierapporten, het verkorten van de afhandelingster-
mijnen van de bezwaarschriften, het in eigen beheer (her)taxeren van woningen en de steeds verdergaande 
digitalisering van het WOZ-proces blijven gehandhaafd.  
 
Burger als partner 
In 2012 is het cijfer dat we van onze burgers krijgen voor deze burgerrol gelijk gebleven. Met het cijfer van 
5,6 zitten we dichtbij het landelijk gemiddelde (5,7). Maar we zijn daar nog niet tevreden mee. We blijven net 
als voorgaande jaren streven naar een betere waardering van de burger. Het bestuur van Ridderkerk vindt 
het namelijk echt belangrijk de burger in zij rol als partner te betrekken bij de ontwikkeling van plannen en wil 
echt de mening van de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kennen en betrekken bij 
haar plannen. Het in 2010 vastgestelde participatiebeleid helpt daarbij. Voorbeelden van hoe we dat willen 
gaan doen zijn het consequent toepassen van het afwegingskader participatie, de inzet van de wijkregis-
seurs, verbeteren en intensiveren van de contacten met het bedrijfsleven, collegebezoeken enzovoort. Naast 
de verbetering van de relatie met inwoners, blijven we ook werken aan de samenwerking met onze partners. 
Dit zijn zowel andere gemeenten binnen en buiten de regio, alsook onze maatschappelijke partners. Als 
gemeente willen wij met onze maatschappelijke partners afspraken maken over de gewenste maatschappe-
lijke effecten binnen de beschikbare middelen. Van onze maatschappelijke partners vragen wij om op basis 
van hun professionaliteit, kennis en ervaring aan te geven hoe zij deze maatschappelijke effecten denken te 
kunnen realiseren. Aangezien zij de uitvoering veelal voor hun rekening nemen horen zij direct van onze 
inwoners of bepaalde activiteiten wel of niet in de smaak vallen en kan indien nodig (en mogelijk) ingespeeld 
worden op de wensen van onze inwoners. 
 
Burger als wijkbewoner  
De inwoner waardeert de omgeving nog altijd met een goede voldoende en de waardering ligt daarmee nog 
boven het landelijke gemiddelde. Wel is er een lichte daling ten opzicht van 2011. Dat is gezien alle bezuini-
gingen ook niet verwonderlijk, met dien verstande dat het landelijk gemiddelde in 2012 niet is gezakt, hoewel 
ook elders gemeenten te maken hebben met bezuinigingen. Wat ons meevalt is dat de waardering voor het 
groen amper is gedaald, terwijl we in 2012 toch echt te maken hebben gehad met een voor onkruid ideale 
zomer. De bezuinigingen op de welzijnszaken zijn nu in de waardering wel terug te vinden. Zo daalt de 
waardering voor culturele voorzieningen en welzijnsvoorzieningen licht. Ook op het gebied van onderwijs 
daalt de waardering licht. Wij zien de oorzaak in de jaarlijkse daling van het aantal leerlingen waardoor het 
moeilijk is voor de schoolbesturen om het voorzieningenniveau op pijl te houden. In feite geldt dat ook voor 
de waardering van de sportvoorzieningen, de voorzieningen voor de jeugd en de uitgaansgelegenheid. Wel 
zijn we in 2012 bezig geweest met de aanleg en renovatie van speelplekken, maar deze inspanning heeft 
zich nog niet vertaald in een toename van de waardering. 


