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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 
Samenvatting 
Dit memo is bedoeld om uw raad te informeren over de stand van zaken rondom  
burgerparticipatie bij de gemeente Albrandswaard.  
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Burgerparticipatie valt binnen Albrandswaard uiteen in drie onderdelen (die ook in 
begroting terugkomen): 
 

1. De gemeentelijke organisatie bekwaam maken in de toepassing van 
participatiemogelijkheden. 

2. Kennisnetwerk van burgers opbouwen dat ingezet kan worden bij 
gemeentelijke vraagstukken. 

3. Met inwoners gaan we de dialoog aan over hun rol in het beheer van de 
openbare ruimte. 

 
In deze ‘stand van zaken’ gaan wij nader op de drie onderdelen in.  
 

1. De gemeentelijke organisatie bekwaam maken in de 
toepassing van participatiemogelijkheden 

 
Waar staan we?  
 
Albrandswaard heeft bij burgerparticipatie gekozen voor een geleidelijke 
implementatie: gewoon doen in een aantal (pilot-)projecten, mensen laten wennen aan 
het fenomeen en vervolgens wat grootschaliger uitrollen. Na de vaststelling van het 
beleid in 2010 (college: 15 juni / gemeenteraad: 27 september), hebben we in de 
periode eind 2010 - begin 2012 enkele pilotprojecten gedaan: speelterrein Sneeuwbal / 
Clematis en de Toekomstvisie. 
 
Voor alle duidelijkheid: die pilots zijn niet de enige wapenfeiten op het gebied van 
burgerparticipatie. Er is binnen de organisatie zeker een proces op gang aan het 
komen. Werken met burgers en andere externe doelgroepen wordt steeds normaler. 
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Overal in de organisatie ontstaan initiatieven om beleid en uitvoering meer ‘samen met’ 
te doen. Denk aan projecten als Breed Welzijnsbeleid, Wijkgericht Werken en De Buurt 
Bestuurt (samenwerking met de politie). 
 
 
Uitgelicht: de pilotprojecten 
 
Bij de vaststelling van het beleid zijn twee pilotprojecten vastgesteld. Twee 
verschillende projecten om met verschillende participatieniveaus ervaring op te doen.  
 
A. Speelterrein Sneeuwbal / Clematis  
 
Wat hield het project in? 

- Herinrichting van een speelterrein in Poortugaal. 
- Bewoners werden vanaf de start betrokken en bepaalden samen de inrichting 

van het terrein, inclusief de keuze voor de speeltoestellen.  
- Doelen:  

1) de kwaliteit van het terrein beter maken voor de uiteindelijke doelgroep en 
meer draagvlak krijgen voor de uitvoering van het project.  
2) mensen zich meer bewust laten worden van en betrekken bij hun directe 
leefomgeving. 

- Drie interactieve bijeenkomsten, periode september – november 2010 
- De gemeente stelde alleen enkele randvoorwaarden m.b.t. groen, functie van 

het terrein voor diverse doelgroepen en budget. 
- Trede van de participatieladder: coproductie.1 

 
Wat leren we van dit project als het gaat om burgerparticipatie? 

- Het project heeft binnen de gemeentelijke organisatie een positief imago en 
wordt vaak aangehaald als goed voorbeeld van burgerparticipatie. Ook bij 
bewoners hebben wij eigenlijk alleen maar positieve geluiden gehoord.  

- Terrein is ingericht volgens de wensen van een groep bewoners, waarvan wij 
aan kunnen nemen dat deze representatief is voor de wijk. Er was draagvlak 
voor het project. 

- Of mensen meer betrokken zijn geraakt bij hun leefomgeving is lastig te 
meten. Wat wel opvalt, is dat tijdens de avonden een groepje mensen opstond 
dat zich wilde bemoeien met beheer / toezicht speelterrein. De afdeling Beheer 
Openbare Ruimte (BOR) heeft met die bewoners nu nog steeds contacten. 

- Snelheid in het proces was belangrijk. Door de korte doorlooptijd zagen 
mensen al gauw het resultaat van hun inspanningen.   

                                                   
1  Zie voor een toelichting op de participatieladder bijlage 1. 
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- Bij een (her)inrichtingsvraagstuk van deze omvang is de gevolgde methode 
prima in te zetten. Het is wel zo dat hoe groter de doelgroep, hoe lastiger 
overleg op coproductieniveau wordt. Daarnaast moet worden opgemerkt dat 
deze methode de ambtelijke organisatie sowieso meer tijd en meer capaciteit 
kost dan ‘de traditionele werkwijze’. Dat betekent keuzes maken. 

 
 
B. Toekomstvisie Albrandswaard 2025  
 
Wat hield het project in? 

- Samen met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties komen 
tot een Toekomstvisie Albrandswaard 2025, waarin de hoofdlijnen uit naar de 
toekomst worden uitgezet.  

Doel: een zoveel mogelijk gedragen Toekomstvisie. 
 

- Interactief traject met bijeenkomsten, workshops, een grootschalige enquête, 
een speciale website en een Toekomstvisiekrant. Inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties zijn voortdurend intensief betrokken bij het 
proces van de Toekomstvisie. Van de eerste fase van agendasetting tot aan 
de debat- en discussiefase hebben we actief kennis gemobiliseerd die binnen 
de samenleving aanwezig is. 

- Trede van de participatieladder: raadplegen.2  
 
Wat leren we van dit project als het gaat om burgerparticipatie? 

- Dit traject was erg interessant door het grote belang van het onderwerp en de 
omvang van de doelgroep (de hele gemeente!). In totaliteit kan het 
participatietraject als geslaagd worden beschouwd. We hebben veel goede 
input gekregen, die kon worden verwerkt in de Toekomstvisie. Uit de enquête 
in februari 2012 bleek dat verreweg de meeste mensen zich konden vinden in 
het eindproduct.   

- Vooraf stelden we onszelf de vraag: hoe zorgen we dat alle reacties en 
meningen een plekje krijgen in de Toekomstvisie 2025? Lastig te bepalen, 
omdat we natuurlijk niet wisten hoeveel mensen zouden reageren. En of zij het 
een beetje met elkaar eens zouden zijn. Wat wij in elk geval goed hadden 
geregeld was dat alle reacties van mensen zouden worden vastgelegd in 
verslagen. Op albrandswaard2025.nl waren deze verslagen te lezen. 
Uiteindelijk bleek het verwerken van de uitkomsten van het participatietraject 
relatief eenvoudig te zijn, omdat mensen het over het algemeen met elkaar 
eens waren over de belangrijke punten.  

                                                   
2  Zie voor een toelichting op de participatieladder bijlage 1. 
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- Wijkbijeenkomsten in de eerste fase (agendasetting) werden over het 
algemeen niet goed bezocht: 5 – 20 mensen per keer. Oorzaken zouden de 
onbekendheid van het project en met name het abstractieniveau (zeker in die 
van de eerste fase) kunnen zijn.  

- Ook later in het traject was het best lastig om gemiddelde inwoners, via een 
algemene uitnodiging, naar bijeenkomsten te krijgen. Dit kan te maken hebben 
met het genoemde abstractieniveau en een ‘ver-van-mijn-bed-gevoel’. Mensen 
praten nu eenmaal liever over zaken die concreet en ‘korte termijn’ zijn, dan 
over zaken die abstract en ‘lange termijn’ zijn. 

- Ondernemers en mensen van maatschappelijke organisaties gericht 
(persoonlijk) uitnodigen ging een stuk beter. Opkomst bij bijeenkomsten in de 
debat- en discussiefase was daarom toch vrij goed.  

- De kwalitatieve co-makersgesprekken (1 op 1) leverden veel interessante 
input op. 

 
 
Participatie via internet 
De digitale participatie (of eParticipatie) kwam bij het project 
Toekomstvisie niet op gang. Zo werd het forum op 
www.albrandswaard2025.nl niet gebruikt en werd er nauwelijks 
gereageerd op stellingen. De reden ligt voor de hand: digitale 
participatie nam geen centrale plek in het geheel in door de focus op 
de bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken. De digitale participatie 
werd ook onvoldoende gepromoot. En onbekend maakt onbemind. Dit 
is een aandachtspunt voor volgende trajecten.     
Toch blijft een feit dat de meeste mensen de beschikking hebben over 
internet en hier ook actief gebruik van maken. Dat moet interessante 
kansen bieden. Het is voor onze gemeente aan te raden de 
ontwikkelingen op dit gebied te volgen en er ons voordeel mee te doen.  
  

 
 
Wat gaan we doen? 
 
De uitdaging is nu om burgerparticipatie meer een vast onderdeel van de dagelijkse 
praktijk te laten worden. Hoewel we dus al volop aan burgerparticipatie doen, is het wel 
zaak de bewustwording te stimuleren en meer te gaan sturen. Ten eerste in de praktijk 
van elke dag, vanuit college en management. Hoe zorgen we dat medewerkers bij 
trajecten altijd de afweging maken: 

- Moeten we hier burgers bij betrekken?  
- En zo ja: hoe doen we dat dan?  
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Ten tweede moet de communicatie rond participatie -  extern en intern - meer worden 
gestuurd. Extern om de buitenwereld duidelijk te laten zien hoe wij als gemeente 
werken en wat mensen van de gemeente mogen verwachten. Intern om te zorgen dat 
bestuur en medewerkers de lijn in alle initiatieven blijven zien. En om de link met de 
verandering van de organisatie te leggen.  
 

 
Communiceren over participatie 
Zowel intern als extern geldt dat veel mensen niet zomaar geneigd 
zijn om hun kostbare tijd te steken in participatietrajecten. Om hen te 
motiveren is het in elk geval belangrijk om ervaringen op het gebied 
van participatie te communiceren. Positieve berichten kunnen helpen 
om medewerkers enthousiast te maken voor burgerparticipatie en 
om burgers te laten deelnemen aan bepaalde projecten.  
 

 
Het communicatietraject in combinatie met sturing op burgerparticipatie krijgt vanaf het 
tweede kwartaal 2012 meer vorm.  
 
 

2.  Kennisnetwerk van burgers opbouwen dat ingezet kan 
worden bij gemeentelijke vraagstukken 

 
Waar staan we?  
 
Een bijzonder initiatief op het gebied van burgerparticipatie is de Database Deskundige 
Burgers (DDB). Na de vaststelling van het beleid medio 2011 is de gemeente in het 
vierde kwartaal van vorig jaar op zoek gegaan naar burgers die het leuk of interessant 
vinden om hun ervaring te delen met de gemeente. Albrandswaard wil de 'denkkracht' 
van burgers graag benutten bij het ontwikkelen van beleid, maar ook bij de uitvoering 
van gemeentelijke taken.  
Mensen kunnen zich aanmelden voor de DDB, bij voorkeur via een digitaal formulier 
op de gemeentelijke website. Daarbij geven zij bepaalde specialiteiten / deskundigheid 
aan. Op die gebieden kan de gemeente hen vervolgens benaderen.  
Eind 2011 verspreidde de gemeente huis-aan-huis een flyer met het doel mensen 
warm te krijgen voor de DDB. Ook was er o.a. aandacht in De Schakel, op de website 
van de gemeente, op Twitter en in de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. Dat 
leverde een aardige respons op. Op dit moment (eind april 2012) hebben 126 mensen 
zich aangemeld voor de DDB. Begin 2012 maakt ook de ambtelijke organisatie via de 
interne communicatiekanalen kennis met de DDB.  
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Inzet (tot eind april 2012) 

 Deelname aan werkatelier Een levenlang leren in Albrandswaard 
 Deelname aan Toekomstavond 
 Deelname aan werkgroep nieuwe school Portland (voor het onderdeel 

verkeer) 
 Tekstcorrectieklus 

 
Op dit moment bestaan er concrete plannen om Deskundige Burgers op korte termijn 
te gaan betrekken bij (het nadenken over) de verdere uitwerking van de 
Toekomstvisie,  groenonderhoud en wijkbeheer.  
 
 
Wat gaan we doen? 
 
In de loop van 2012 moet de DDB naar een hoger niveau getild worden, zodat deze 
meer onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk.  
 
Extern 

 Contact met de leden van de DDB: minimaal nog 3x een digitale nieuwsbrief in 
2012. Deze nieuwsbrief wordt ook intern verspreid.  

 Onderzoek onder deelnemers DDB: onder andere aan hoeveel projecten per 
jaar zij willen meewerken, hoe zij hun rol zien, aan welk soort projecten zij mee 
willen werken en hoeveel uur zij per project willen besteden. Doel is om een 
goede match te kunnen maken tussen de database en de manier waarop we 
als gemeente de database willen inzetten.  

 Onder de aandacht houden DDB: onder andere via gemeentepagina, website, 
Twitter en het uitdelen van flyers tijdens bijeenkomsten. Doel is ook om meer 
mensen te werven voor de DDB. 

 
Intern 

 De DDB is een onderdeel van het bewustwordingstraject burgerparticipatie. 
Zie onderdeel 1. van deze notitie. 

 
 

3.       Met inwoners gaan we de dialoog aan over hun rol in 
het beheer van de openbare ruimte 

 
Waar staan we?  
 
Het college wil burgers nadrukkelijk aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid voor 
met name de leefbaarheid in de wijken en buurten. Hoe kunnen wij als gemeente onze 
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Albrandswaardse burgers verleiden om zich in te zetten voor hun directe leefomgeving 
door a) het groen te verzorgen (bijvoorbeeld een plantsoen), b) het beheer van de 
buitenruimte op zich te nemen (bijvoorbeeld een speeltuin), c) een oplossing te vinden 
voor zwerfafval (bijvoorbeeld in een wijk die wordt gerenoveerd)? 
Eind vorig jaar heeft afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) initiatieven genomen 
om dit traject voor te bereiden en de eerste stappen te zetten.  
Op 1 februari 2012 was er een avond in de Deltawijk over beheer openbare ruimte / 
groenonderhoud. Deze bewonersavond had twee doelen. Aan de ene kant konden 
bewoners vragen stellen over de voorgenomen werkzaamheden in de wijk. Aan de 
andere kant werd tijdens deze avond het zelfbeheer van het openbaar groen 
gepromoot. Inmiddels zijn er met 12 bewoners uit de Deltawijk afspraken gemaakt over 
het zelfbeheer van groen in de openbare ruimte. Overigens zijn er met bewoners in 
Rhoon-noord en Kasteeltuin ook initiatieven met zelfbeheer gestart. 
 
 
Wat gaan we doen? 
 
We hebben gemerkt dat we, voordat we zelfbeheer gemeentebreed kunnen uitrollen, 
helder moeten hebben wat de gemeente aan de inwoner wil / kan overlaten en binnen 
welke grenzen / voorwaarden. Ook moeten wij kijken in hoeverre we eigen initiatieven 
om tot een betere buurt te komen kunnen ondersteunen / stimuleren. Een dialoog over 
deze kaders met bewoners is wenselijk. Dat kan bijvoorbeeld door (ook) mensen uit de 
DDB (zie onderdeel 2. van deze stand van zaken) in te schakelen. Een idee om nader 
te onderzoeken is het ad hoc betrekken van Deskundige Burgers als ‘medetrekkers’ 
van trajecten. 
 
Dit onderdeel van burgerparticipatie is nadrukkelijk gelinkt aan het nieuwe Wijkgericht 
Werken dat bij de gemeente in ontwikkeling is. De afdeling BOR is bezig deze nieuwe 
stijl in te voeren binnen de organisatie.  
De ervaringen die nu worden opgedaan bij de ontwikkeling van zelfbeheer leveren 
input voor de dialoog over de rol van bewoners bij het beheer van de openbare ruimte. 
Hoe maken en houden we burgers enthousiast? Hoeveel ruimte geven we de 
bewoners binnen de gestelde kaders? En op welke manier wordt het zelfbeheer 
binnen de eigen organisatie ingebed?  
 
De volgende stap is een pilot ‘Wijkgericht Werken’ in Portland. Deze is momenteel in 
voorbereiding. 
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Tot slot: vernieuwen 
Burgerparticipatie in de breedste zin van het woord neemt een 
steeds centralere plek in binnen Albrandswaard. Het onderwerp heeft 
raakvlakken met vele andere werkterreinen. Het college wil waar 
mogelijk vernieuwend bezig zijn, maar ‘jat’ ook graag goede ideeën 
van anderen. Wij onderzoeken mogelijkheden om 
wijkondernemingen (of ‘social enterprises’) binnen onze gemeente 
op te zetten. Wij (her)verdelen taken tussen gemeente en 
samenleving en leggen de verantwoordelijkheden waar ze 
thuishoren.  
In het koersdocument BAR-beter is nadrukkelijk ruimte voor de inzet 
van burgers. Ook binnen de ontwikkeling richting regiegemeente zijn 
de directe contacten met de samenleving en de inbreng van buitenaf 
speerpunten. 
Wij zullen hierover in de loop van dit jaar nader informeren.  
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
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Bijlage 1: participatieladder 
 
Een veelgebruikt hulpmiddel in participatietrajecten is de zogenaamde 
‘participatieladder’.  
 

 
 
De ladder heeft vijf treden of niveaus (0-4):  
 

0. Informeren 
1. Raadplegen 
2. Adviseren 
3. Coproduceren 
4. Meebeslissen (ook wel zelfontwikkeling) 

 
 
Niveau 0: Informeren  
 
Informeren is niet interactief en is daarom geen echt participatieniveau. Het is hier wel 
als niveau 0 opgenomen, omdat met een informatietraject betrokkenheid wordt 
gecreëerd en omdat informatieavonden zeer bruikbare reacties kunnen opleveren. 
Daarnaast ligt informeren altijd aan de basis van de overige niveaus. 
Bij infomeren bepaalt de gemeente de agenda, de inhoud van de informatie en de 
besluitvorming. Belanghebbenden zijn toehoorder. Informeren kan op verschillende 
manieren, bijvoorbeeld via informatieavonden, folders en (nieuws)brieven. 
 
 
Niveau 1: Raadplegen 
 
Raadplegen is een minimale vorm van participatie. De gemeente (college en/of raad) 
bepaalt de agenda. Belanghebbenden zijn gesprekspartner bij de ontwikkeling van 
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ADVISEREN 

COPRODUCEREN 

MEEBESLISSEN 4 
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2 
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beleid, maar de politiek verbindt zich niet aan de resultaten uit de gesprekken. Die 
resultaten vormen input voor de meningsvorming. 
 
 
Niveau 2: Adviseren 
 
De gemeente (college en/of raad) bepaalt in hoge mate de agenda. Belanghebbenden 
kunnen problemen aandragen en oplossingen formuleren die een volwaardige rol 
spelen in de beleidsontwikkeling. Het college of de raad beoordeelt alle reacties en 
onderbouwt waarom reacties al dan niet worden overgenomen.  
 
 
Niveau 3: Coproduceren 
 
De gemeente (college en/of raad) en belanghebbenden komen gezamenlijk tot een 
agenda, voorstel of plan. Zij zoeken samen naar oplossingen voor een bepaald 
vraagstuk. De gemeente verbindt zich bij de uiteindelijke besluitvorming aan die 
oplossingen.  
 
 
Niveau 4: Meebeslissen (of zelfontwikkeling) 
 
De gemeente (college en/of raad) laat de ontwikkeling van het beleid en de 
besluitvorming geheel over aan belanghebbenden. De gemeente neemt de resultaten 
over na toetsing aan de vooraf gestelde randvoorwaarden en kaders.  
 
 
 


