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Aan burgemeester en wethouders 

door tussenkomst van de voorzitter van de raad 

 

Ridderkerk, 27 november 2020           

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  

(RvO, artikel 40) over burgerparticipatie 

 

Geacht college, 

 

Met enige regelmaat krijgt de PvdA Ridderkerk signalen van inwoners en ondernemers die 

niet tevreden zijn over de communicatie met de gemeente. Een veel gehoorde klacht is dat 

de gemeente laat of zelfs helemaal niet reageert. Daarnaast voelen inwoners en 

ondernemers zich niet altijd gehoord bij inspraakmogelijkheden en participatietrajecten. 

Ook wijkoverleggen en platforms zijn kritisch op deze punten.  

We noemen een aantal zaken waarbij de communicatie en/of participatie (veel) beter had 

gekund: 

de plannen rond een steiger in de Waal in Rijsoord, de overlast rondom het Dillenburgplein, 

de verbouwing van de Lidl in Bolnes, de keerlus bij de Jan Steenstraat, het pad achter de 

Steur wat lang bleef afgesloten, de parkeerplaatsen van de ondernemers aan de Vlietlaan, 

de fietsstraat bij de Pruimendijk, de verplaatsing van de Rowdies en de JOP bij het 

Huygensplatsoen.  

Maar het gaat niet alleen maar fout; zo nu en dan gaat het echt wel goed, zoals met het 

ontwikkelen van de Groenvisie en de ontwikkeling van de voormalige school aan de 

Windmolen tot appartementen  

In het Collegeprogramma staat over Burgerparticipatie het volgende: 

“Interactie met onze bewoners en participatie vinden we belangrijk. Daarin zijn we 

innovatief. We ontwikkelen een gemeenteapp …. Via deze app informeren wij onze 

inwoners over hun direct leefomgeving en kunnen zij daarover meepraten.” En verder: 

“Om beter in te kunnen spelen op wat er leeft bij inwoners, ook online, versterken wij ons 

webcareteam.”   
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Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de PvdA Ridderkerk de volgende vragen:  

 

1. De huidige gemeente app werkt deels redelijk, maar voor een belangrijk deel nog 

helemaal niet. Wat is de stand van zaken met de ontwikkeling van een gemeenteapp 

voor inwoners zoals omschreven in het collegeprogramma?  

2. Het doel van de gemeenteapp is hierboven omschreven; “Via deze app informeren 

wij onze inwoners over hun direct leefomgeving en kunnen zij daarover meepraten.”  

Op welke wijze wordt dit doel gepoogd te bereiken zolang de huidige gemeenteapp 

dit niet waarmaakt? 

3. Wat is er verder aan innovatiefs ontwikkeld op het gebied van interactie met 

inwoners en bedrijfsleven en zijn er op korte termijn nog meer innovaties op dit 

gebied te verwachten? Welke? 

4. Het webcareteam is actief op social media. Is het team al versterkt en zo ja op welke 

wijze? Welke verbeteringen heeft dit opgeleverd? 

5. Wat is het aantal vragen wat binnenkomt via social media bij de gemeente door de 

jaren heen en is daarin een toename te zien? In hoeverre zijn daarin de 

coronamaatregelen van effect? 

6. Op welke wijze worden de ervaringen van de communicatie met inwoners en 

bedrijfsleven via social media geëvalueerd en de uitkomsten gebruikt om de 

dienstverlening naar hen te verbeteren? 

7. Een veel gehoorde klacht is dat indieners van vragen, opmerkingen of klachten bij 

de gemeente geen reactie terug ontvangen of alleen een ontvangstbevestiging en 

verder niets. Op welke wijze is binnen de ambtelijke organisatie geborgd dat 

inwoners op een vraag, opmerking of klacht een terugkoppeling krijgen, meer dan 

een bevestiging van ontvangst? Ook via social media.  

8. Kunt u aangeven wat voor u indicatoren zijn, dat het informeren van inwoners, 

bedrijfsleven en platforms en het ophalen van hun mening de afgelopen periode van 

twee jaar is verbeterd?  

9. Hoe staat het met de evaluatie van de participatie-instrumenten en wanneer kan de 

raad daarvan de uitkomsten/resultaten verwachten? 

10. Wat zijn verder uw concrete plannen om de communicatie met en participatie van 

inwoners, platforms en bedrijfsleven te verbeteren? 
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Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u 

om schriftelijke beantwoording van deze vraag. 

 

Jilles Soffree, PvdA Ridderkerk 


