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 Betreft: Stand van zaken moties Participatiebeleid (2020-95) en Wijkdashboards (2020-84) 

Geachte raadsleden, 
 
In uw raadsvergadering van 5 november 2020 zijn de moties 2020-95 “Participatiebeleid” en 2020-84 
“Wijkdashboards” aangenomen. In deze moties wordt verzocht om het participatiebeleid te evalueren, 
een visie op e-participatie te ontwikkelen en de mogelijkheid voor wijkdashboards te onderzoeken. Met 
deze raadsinformatiebrief brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken van de uitvoering van de 
genoemde moties. 
 

Evaluatie participatiebeleid 
Doel van de evaluatie is in beeld te brengen wat de gemeente doet op het gebied van participatie en in 
welke vorm. Op basis van de evaluatie willen we aanbevelingen formuleren voor de verdere 
doorontwikkeling van participatie. 
 
Bij de evaluatie maken we onderscheid in: 

1. Beleid inzake participatie: de visie op participatie zoals die in Ridderkerk is vastgesteld met als 
laatste notitie “Ridderkerk dragen we samen” uit 2016. 

2. Platforms: de diverse adviesplatforms die het gemeentebestuur adviseren over het te voeren 

beleid, maatschappelijke vraagstukken en uitvoeringskwesties. 

3. Participatie-instrumenten: alle instrumenten die wij inzetten om bewoners, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties te betrekken bij wat de gemeente doet. 

4. Participatieve processen: processen in het kader van het opstellen van (beleids-)visies en de 

uitvoering van projecten. 

De visie op participatie uit de notitie “Ridderkerk dragen we samen” (2016) is beoordeeld op actualiteit en 
we hebben geëvalueerd wat de stand van zaken is van de uitvoering van de actiepunten uit deze notitie. 
Er is tevens een inventarisatie gemaakt van alle participatie-instrumenten die de gemeente inzet om 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te betrekken bij (de uitvoering van) 
gemeentelijk beleid en projecten. 
 
We gaan nu met de platforms in gesprek over hun rol in de participatie. Ter voorbereiding op dat gesprek 
hebben we de platforms een vragenlijst voorgelegd over hun werkwijze en hun ervaringen met 
participatie. Tevens gaan we de opbrengst van de genoemde onderdelen van de evaluaties bespreken 
met betrokkenen en daarna ronden we de evaluatie af. 
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Wij streven er naar de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de evaluatie voor het eind van dit 
jaar aan uw raad te kunnen aanbieden om daarmee de uitvoering van motie 2020-95 “Participatiebeleid” 
af te ronden. 
 

Visie op e-participatie 
De visie op e-participatie is gereed en vastgesteld in onze vergadering van 6 juli jongstleden. In de bijlage 
treft u de visie aan. Door de digitalisering van de samenleving in combinatie met de coronacrisis, waarbij 
mogelijkheden van offline participatie minder geschikt zijn, heroverwegen we het palet aan on- en offline 
participatiemiddelen. 
 
In de visie worden de vormen van e-participatie besproken, de verschillen met traditionele 
participatiemiddelen geduid en de voor- en nadelen aangegeven. Het advies is om e-participatie meer en 
bewuster in te zetten in de participatiemiddelen-mix als een waardevolle aanvulling op offline participatie 
met als doel om het bestaande doelgroepen makkelijker te maken, om nieuwe doelgroepen te bereiken 
en om participatie laagdrempeliger te maken. 
 
Dit advies wordt opgenomen in de evaluatie van de huidige inzet van participatiemiddelen. Indien nodig 
zal dan ook budget worden aangevraagd. 
 
Wijkdashboards 
In april 2020 is de sociale kaart www.wiewatwaarridderkerk.nl in samenwerking met mijn buurtje en 
bibliotheek AanZet gelanceerd. Een eerste fase in een mooie aanpak van MijnBuurtje. 
 
In 2021 ontwikkelen we door naar fase 2: naar een beweging van betrokken en actieve inwoners die hun 
buurt belangrijk vinden en daarin iets willen betekenen. Om dit doel te bereiken zijn betrokken en actieve 
inwoners cruciaal. Mensen die samenwerken, mooie dingen in de buurt zichtbaar maken en willen 
verbinden. Deze mensen noemen we buurtverbinders. 
 
De eerste stap in dit project is het werven en opleiden van minimaal 6 en maximaal 10 buurtverbinders 
door MijnBuurtje. Hierbij sluiten de Sociaal Makelaars van Facet ook aan. Zo ontstaat een betrokken 
team buurtverbinders uit verschillende wijken van Ridderkerk.  
 
Deze buurtverbinders worden versterkt door het online platform op www.wiewatwaarridderkerk.nl. Dit 
platform wordt uitgebreid met een agendafunctie, waarin alle Ridderkerkse maatschappelijke, sociale en 
sportorganisaties hun aanbod kunnen vullen. Dan hebben de Ridderkerkse inwoners een goed overzicht 
van activiteiten per wijk of thema. Daarnaast zijn er pagina’s voor (nieuws-)berichten pagina, berichten 
over vraag en aanbod en prikbordadvertenties. 
 
De site biedt ook de mogelijkheid van subsites voor bijvoorbeeld de verschillende wijken. Zo komt er per 
wijk een heel duidelijk overzicht van alles wat met die wijk te maken heeft tot stand. Naast het 
organiseren van verschillende activiteiten door buurtverbinders, kunnen ook andere inwoners initiatieven 
plaatsen op het online platform. Ook de gemeente kan haar inwoners via dit online platform informeren. 
Voor de uitbreiding van de sociale kaart met deze modules is in de 1e tussenrapportage 2021 budget 
aangevraagd, 20.000 euro structureel en 20.000 euro éénmalig in 2021. 
 

http://www.wiewatwaarridderkerk.nl/
http://www.wiewatwaarridderkerk.nl/
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Momenteel zijn we gezamenlijk met de leden van de wijkoverleggen en overige vrijwilligers bezig om de 
startbijeenkomst Buurtverbinder voor te bereiden. Gezamenlijk wordt gekeken naar de invulling hiervan 
en de manier waarop we zoveel mogelijk geïnteresseerden kunnen informeren. Na de startbijeenkomst 
kunnen buurtverbinders zich aanmelden voor de training.  
 
Met de nieuwe modules van de sociale kaart kunnen we samen met de wijkoverleggen verder werken 
aan de ontwikkeling van de wijkdashboards. Met de wijkoverleggen kunnen we bepalen welke informatie 
over de wijk op de sociale kaart geplaatst kan worden. De buurtverbinders kunnen samen met de 
wijkoverleggen een rol spelen in het actueel houden van de informatie. 
 
Wij beschouwen motie 2020-84 Wijkdashboards hiermee als afgedaan. 
 
 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Bijlage: 
- Visie op e-participatie 


