RS VERBINDEEN, EEN ONT
TWIKKELING
BURGER

1.
O
Ontwikkeling
De sameenleving worrdt steeds complexer. Geemeenten kriijgen steeds complexere taken op hu
un bordje
terwijl de activiteiten
n van de burrgers daarin ggroter worde
en. We zien dat de uitvooering van pu
ublieke
taken steeeds vaker een
e samenwe
erking is tusssen burgers, markt en samenleving.
Betrokkeen burgers1 zijn belangriijke partnerss in het neme
en van veran
ntwoordelijkhheid voor
maatsch
happelijke beelangen. Naast het toegeenomen zelfb
bewustzijn, opleidingsniv
o
veau en de in
n het
algemeeen hoge levensstandaard van de mennsen groeit de behoefte een grotere invloed en
zeggenscchap te hebb
ben over de eigen leefsittuatie en leeffomgeving.
Naast meedenken en
n soms ook “meebeslisse
“
en” over zaken in de eige
en leefomgevving is een deel van
de burgeers ook bereid letterlijk de
d handen uiit de mouwe
en te steken. Davied van Berlo ontlee
ende de
titel van zijn nieuwstte boek aan deze
d
ontwik keling: Wij, de
d overheid (co‐creatie
(
inn de
netwerkssamenleving
g).
Een ontw
wikkeling diee we ook zien
n is die van ggroepen burggers die zich niet herkennnen in “hun””
politiek, en weinig veertrouwen hebben, zoweel ambtenare
en als bestuu
urders in hunn vermogen om de
den, geloven niet dat de ppolitiek opko
omt voor hun
n belangen oof denken da
at hun
politiek tte beïnvloed
2
maatsch
happelijke do
oelen beter zonder
z
politieek en bestuu
ur zijn te realiseren . Datt klinkt niet positief.
p
Aan de aandere kant: deze consta
ateringen zijnn vitale kansen. We kunn
nen dit oordeeel van burgers ook
zien als eeen klemmend appèl op ons om de rruimte voor de
d inbreng van burgers aaanmerkelijkk te
vergroteen. Niet doorr alleen meer “inspraakavvonden op plannen”.
p
Dat zou een weel erg magerre
interprettatie van dit fundamente
ele appèl zijnn. Maar wel door
d
burgerss daadwerkeelijke ruimte te
bieden vvoor zeggensschap over en het “runneen” van bepaaalde zaken in
i het publieek domein. Belangrijk
hierbij iss dat er contiinue gezochtt moet word en naar de balans
b
tussen
n “ meebeslisssen” van burgers
en de deemocratischee legitimiteit van dit meeebeslissen.
men aan alle
e maatschapppelijke behoeften is
In een tijjd dat de oveerheid moeitte heeft tegeemoet te kom
dit een eextra kansrijkke ontwikkeling. In de liteeratuur lezen we dat de actuele finannciële beperrkingen
van de o
overheid geen motief mo
ogen zijn om de burgers op
o te zadelen
n met overheeidstaken.3 Nee,
N dat
is zo. Geld is beslist niet
n de belan
ngrijkste redeen waarom de
d overheid moeite krijgt
gt om aan alle
e
verwach
htingen van burgers,
b
ondernemers enn maatschappelijke instellingen te vooldoen. We lo
open ook
tegen dee grenzen aan van ons orrganisatoriscche kunnen, de bureaucratie, efficienncy en het
organiseeren van draaagvlak voor het
h overheiddshandelen.
Maar, eeerlijk is eerlijk, ons begro
otingsprobleeem werkt we
el als een kattalysator waaardoor we actiever,
sneller, b
bereidwilligeer nadenken over een an dere balans tussen de eigen verantw
woordelijkheid van
burgers en de collecttieve verantw
woordelijkheeid van de ovverheid.

2. Overw
weging
Waarom
m kost de disccussie over die
d balans tu ssen “burgerkracht” en “overheidsm
“
macht” eigenlijk best
wel wat moeite?
ollenspel, datt burgers en overheid dee afgelopen decennia
d
met elkaar hebbben gespeeld, is een
In het ro
aantal ro
outines, refleexen, ontstaa
an.
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Én onderrnemers en maatschappelijke instellingen
Het rapp
port van de Weetenschappelijke Raad voor heet Regeringsbele
eid van 9 mei 2012 met de titeel “Vertrouwen
n in
burgers” b
bevat de onderb
bouwing van de
eze constaterinngen.
3
“Hallo, dank je de koeko
oek, nu er steviig bezuinigd mooet worden, geeft de overheid
d ineens niet th uis en begint tie te
verkondigeen dat burgers het dan maar zelf
z moeten doeen. Da’s makke
elijk!”, schampe
ert Jos van derr Lans in zijn bijjdrage
“Burgerkraacht vraagt om andere institutties” van 19 sepptember 2012.
2

1

We voelen ons als ovverheid auto
omatisch ger oepen same
enlevingsvrag
gen naar onss toe te trekkken en
op te losssen anders doen
d
we hett niet goed.
We leggeen veel in lan
nge beleidsp
procedures vvast waarbij ondertussen
o
de energie vvan burgers
verdamp
pt.
We vrezen vaak de precedentwe
p
erking waarddoor bestuurders en med
dewerkers eeen
voorzich
htigheidsrefleex ingebouw
wd hebben, bbang om het gelijkheidsbe
eginsel te sc haden.
We hebb
ben een sterrke controlerreflex ontwikkkeld dat som
ms het lef om
m nieuwe weegen in te sla
aan in de
weg staaat want er zo
ou wel eens iets
i mis kunnnen gaan en “dan hang je
e”.
Burgers ruimte geven om mee te
e doen vraaggt iets van de
e burgers zelf rondom huun verwachttingen
van de o
overheid. Diee overheid op
p haar beurt zal moeten werken aan het voorkom
men van watt
hiervoorr het “contro
olereflex” noemden. Dus niet het verfijnen en toe
evoegen van regels waarrdoor de
complexxiteit nog verrder toeneem
mt, nee juist werken aan het vermind
deren er van . Dit vraagt om
o lef,
vertrouw
wen en de instelling “fouten maken m
mag, omdat we
w ervan lerren”.

3. Inspireren door exxperimenterren, enkele vvoorbeelden
n
Natuurlijjk gaan wij door
d
met hett vernieuwenn van de aanpak van plan
nvoorbereidiing. Recente
voorbeeelden hiervan
n zijn: de Toe
ekomstvisie,, de visie op de Polder Albrandswaardd, de nota “B
Breed
welzijn”,, de vernieuwende aanp
pak van het ggroenbeheerr in de Deltaw
wijk in Poorttugaal en hett
inrichtingsplan Centrrumontwikke
eling Rhoon.. Dit zijn voorbeelden wa
aarin wij op vvernieuwend
de wijze
met betrrokkenheid van
v burgers beleid voorbbereiden. In vakjargon
v
“co‐creatie”.
In 2013 w
willen wij hieer iets aan to
oevoegen. W
We willen op de laag van “meebeslisseen” en meedoen
terecht kkomen. In daatzelfde vakjargon “co‐prroductie”. We
W gaan een aantal experrimenten sta
arten.
Immers leren doe je door het sim
mpel gewoonn te doen.
Experimeenten in de alledaagse
a
leeefomgevingg
De alledaagse leefom
mgeving van burgers zienn wij als gescchikt aangrijp
pingspunt om
m inspirerende
oon, heel, ve ilig en sociaaal zijn thema’s in de direccte leefomge
eving die
experimenten op te zetten. Scho
in het alggemeen burggers erg aanspreken. Burrgers zijn geraakt door het lot van m aatschappelijke
voorzien
ningen, hun huis,
h
het groen, sportvooorzieningen, zorginstellin
ngen, politie en verkeer.
Bepaaldee thema’s in onze gemee
ente spelen iin de publiekke opinie. Ze leven.
Het gaatt om:
‐ het w
wijkgericht werken
w
in Porrtland;
‐ het leeefklimaat in
n de wijk Rho
oon‐Noord;
‐ de to
oekomst van de bibliothe
eken;
‐ wijkeenergiebedrijjven.
Binnen d
deze vier ond
derwerpen gaan
g
we het ggesprek en het
h opdoen van
v ervaringeen met
“meebesslissen” en “meedoen” concreet gesttalte geven.
Hoe zien
n wij dat glob
baal voor onss?
Wijkgeriicht werken in
i Portland; ruimte
r
voor de wijk
In Portlaand is in 2012
2 met het wijkgericht weerken een be
egin gemaaktt. De uitganggspunten van
n het
wijkgericcht werken zijn
z een moo
oie uitgangsppositie voor het
h uitwerken van een buuurtnetwerkk. Ook
kunnen w
we in deze wijk
w aansluite
en bij het eerrder opgestaarte initiatieff “de buurt bbestuurt”. Hierbij
wordt eeen stapsgewijs groeipad doorlopen vvan meewete
en, naar mee
edenken, meeedoen en
meebesllissen. De gemeente zal hier
h in aanvaang een grote rol blijven vervullen. Eeen geleidelijkke
wijzigingg in wijze van
n organiseren
n en ontwikkkeling is het uitgangspunt voor de geemeente en de
d
partnerss.
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Als startpunt voor heet initiatief krijgt
k
Portlan d een “wijktafel”. Dit is een
e overleg vvan inwonerrs,
onderneemers, professsionele parttners en gem
meente in de
e wijk Portlan
nd. Aan dezee tafel starten
n
partnerss met elkaar informeren. Afhankelijk van de ontw
wikkelingen groeit
g
dit in dde toekomst mogelijk
uit naar vormen van “meebeslisssen” en “meeedoen”.
w
op bbasis van de
We trekkken voor dit experiment 2 jaar uit. Dee opzet kan tussentijds wijzigen
ervaringen.
Het leefkklimaat in Rh
hoon‐Noord
Inwonerrs in Rhoon‐N
Noord vragen
n zélf delen vvan de openbare ruimte in beheer tee mogen nem
men met
professio
onele hulp en ondersteuning. Deze w
wijk is rijp voor een verde
ergaand expeeriment.
Verhogeen van de burgertevreden
nheid staat bbij dit experiment voorop
p. Ook Rhoonn‐Noord krijggt een
“wijktafeel”, waaraan
n inwoners, ondernemers
o
s, profession
nele partnerss zoals de wooningcorpora
atie,
(zorg‐)in
nstellingen, politie
p
en gem
meente plaattsnemen.
h
over de prioriteitten in de beh
heerwerkzaamheden vann de openbare
Inwonerrs beslissen hieraan
ruimte een formulereen daarbij hun eigen inzett.
Zij besprreken hun prrioriteiten met de onderhhoudsaannemer. Deze ondernemer iis door de ge
emeente
geselecteerd om de openbare ru
uimte in dezee wijk te beheren en aan hem is doorr de gemeente een
bedrag b
beschikbaar gesteld.
g
Het bedrag is eeen afgeleide van het beeldkwaliteitspplan openbarre
ruimte. D
De ondernem
mer fungeertt tevens als pprofessionele onderhoud
dscoach van de buurt (biedt de
gevraagd
de professionele hulp en
n ondersteunning). Hij is vo
oor de buurtt tevens aansspreekpunt voor
v
(klachten
n over) het onderhoud.
o
De
D ondernem
mer is resultaaatverantwo
oordelijk vooor:
‐ het normaal ondeerhoud van de
d openbaree ruimte in de
eze wijk;
‐ het b
behalen van een
e vooraf bepaalde
b
jaarrlijkse klanttevredenheid
dsscore voor het onderho
oud.
De ondeernemer verrricht het werrk met eigen personeel, het
h wijkteam
m van de gem
meente,
buurtbew
woners en uitkeringsgerechtigden (rreturn on soccial investme
ent)4
De extraa uitdaging in
n Rhoon‐Noo
ord is ons nieet alleen te richten op de
e openbare r uimte maar tevens
op de aaanhaking van
n de activiteitten op het g ebied van ve
eiligheid (buu
urtpreventiee), sociaal (bijv.
buurtcoaach WMO), buurteconom
b
mie (bijv. duuurzame enerrgie) en de evventuele maaatregelen va
an de
corporattie, die in deze wijk relatief veel bezitt heeft.
We trekkken voor dit experiment 2 jaar uit. N a 1 jaar doen
n we een tusssenevaluatiee. Op basis hiervan
h
stellen w
we de formulle zo nodig bij.
b De resultaaten van de tussen evalu
uatie zijn aannleiding in an
ndere
wijken van Rhoon off gebieden va
an de gemeeente de (aanggepaste) formule uit te pproberen ind
dien
bewoners daartoe in
nteresse tone
en.
De toeko
omst van de bibliotheken
n
Het moggelijk enige kansrijke
k
scen
nario om onzze inwoners bibliotheekvvoorzieningeen in de eigen
gemeentte te blijven bieden binnen het beschhikbare budgget, is dat de
e bibliothekeen door vrijw
willigers
worden “gerund”.
w ‐afhankelijk van de beesluitvormin
ng door de ra
aad hierover‐‐ willen vorm
m geven,
Dit experiment, dat wij
leert onss welke flankkerende maa
atregelen er nodig zijn, naast beschikkbaarheid vann voldoende
e
vrijwilliggers zelf, om deze burgerrs redelijkerw
wijs in staat te stellen de
e hierbij behoorende
verantwoordelijkhed
den op zich te nemen. W
Wij denken hie
erbij bijvoorbeeld aan
deskund
digheidsbevo
ordering, beggeleiding en ccoaching, ve
erzekeringen en dergelijkke.

4

De notitie “Verbinden”,, opzet voor een businessplan voor het buurttnetwerk en het (integraal) beeheer in de gem
meente
Albrandsw
waard, oktober 2012, Binder Groenprojecten,, bevat interessante aanknopingspunten vooor de uitwerking van dit
experimen
nt.
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Wijkenerrgie
Door gezzamenlijke in
nkoop van en
nergie kunneen buurtbew
woners aanmerkelijke vooordelen beha
alen. Een
ander idee is “heel de
d buurt op zonnestroom
z
m”. In een sam
menwerking tussen bijvooorbeeld
woningccorporatie, particuliere woningeigena
w
aren en enerrgiebedrijf ka
an de aanschhaf en plaatsing van
zonnepaanelen plaatssvinden en het terugleveeren van (ove
ertollige) ene
ergie aan hett energienetwerk. Zo
groeit heet idee van een
e wijkenergiebedrijf.
4. Facilitteren van de
e burgers en experimentten
Vrijwillig
gerstoerustin
ng
Waar bu
urgers nu nogg een dremp
pel kunnen e rvaren om een aandeel te
t nemen in een maatsch
happelijk
belang (b
bijv. het “meeedoen”) doo
or bijvoorbeeeld gebrek aan
a kennis, zelfvertrouween of begeleiding en
coachingg, is het een randvoorwaarde voor dee experimenten om in de
eze behoeftee te voorzien
n.
In de notta “Breed weelzijn” is al voorgesteld dde toerustingg van vrijwilligers te verbbeteren.
Daarnaaar verwijzen wij
w u.
g
d worden om
mdat vrijwillig
gers in bepaaalde gevallen
n in het
Nu moett deze ambittie concreet gerealiseerd
diepe terecht komen
n. Het is de moeite
m
waardd de behoeftte en mogelijkheden in eeen breder ve
erband
in kaart tte brengen en
e concrete mogelijkhed
m
en van vrijw
willigerstoeru
usting (cursuus, training,
begeleid
ding, coachin
ng, vrijwilligershelpdesk) aan te biede
en. De situatie is voorstellbaar dat hett
potentieeel aan burgeers substantiieel toeneem
mt wanneer training
t
en begeleiding
b
vvoor handen zijn.
Naast heet hiermee sttimuleren va
an de hoofdddoelstelling (kanteling ricchting de eig en
verantwoordelijkheid naar de bu
urgers) kan oop de omvangrijke budge
etten die in ddiverse secto
oren
omgaan (denk aan de WMO) een
n aanzienlijk terugverdieneffect optreden rondom
m deze (nieu
uwe)
inspanniingen op hett gebied van flankerendee maatregele
en. Wij stelle
en ons voor vvanuit de
regieged
dachte dit iniitiatief bij de
e Stichting W
Welzijn Albran
ndswaard en de Sportsticchting
Albrandsswaard neerr te leggen en
n tot resultaaat te komen. Dat hier de kosten (vooor de gemeen
nte) aan
de baten
n vooraf gaan
n is duidelijkk. Door de veerschuivende
e verantwoordelijkheid een inspanningg richting
maatsch
happelijke insstellingen kan hieraan (ddeels) tegemoet worden gekomen dooor een verscchuiving
van perssonele inzet van
v gemeente richting m
maatschappe
elijke instellin
ngen.
ding en andeere kaders
Inkoop een aanbested
Het expeerimenteren op het gebie
ed van burgeerparticipatie vraagt gele
et op het innnovatieve karrakter
van de aaanpakken so
oms om zeerr specifiek m aatwerk bij het
h selectere
en van profeessionele parrtners.
We spreken in de sittuaties van de experimennten over maaatschappelijk aanbestedden. Kennis van
v de
specifiekke omstandiggheden in de
e gemeente, het aansluitten op de lokkale cultuur, het belang van
v
bescherm
ming van imaago en naam
msbekendheiid en het bekklemtoond verantwoordeelijkheidsbessef voor
de gelevverde kwaliteeit van presta
aties door biijvoorbeeld aanwezige
a
lo
okale bindingg zijn voorbeelden
van facto
oren die in deze
d
fase exp
perimenten kkansrijk(er) of
o faalgevoelig(er) kunneen maken. Er kan in
de uitweerking van exxperimenten spanning onntstaan tusse
en deze prioritaire belanngen en de re
egels
omtrentt inkoop en aanbesteding
a
g die niet altiijd de ruimte
e bieden om aan deze beelangen de prioriteit
n zullen wij op bestuurlijjk niveau
toe te keennen, die heet experiment vergt. In ddeze gevallen
voorafgaaand aan hett aangaan va
an verplichtinngen een uitdrukkelijke en
e gemotiveeerde afwegin
ng
maken in
ndien we besluiten van de
d geldende inkoop‐ en aanbesteding
a
gsregels af tee wijken. We
schreven
n het al eerder. Experime
enteren vraaagt ook het lef om anderre (bestaand e) kaders (tijjdelijk)
opzij te zzetten.
Personelle ondersteuning
Het uitdragen van dee visie, het opbouwen vaan nieuwe ne
etwerken, “b
buurttafels”,
initiatieffuitwerkingen, innovatiess op het geb ied van burggerkracht, he
et mee‐ontw
werpen van
flankerende maatreggelen gaan niet vanzelf. EEr zullen in deze
d
initiatieffase stevigee impulsen nodig zijn.
maken voor burgers vraa
agt erom besstaande barrrières te overrwinnen en nnieuwe brugggen te
Ruimte m
bouwen.
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Burgers, instellingen en onderne
emers zijn meede aan zet. Alle partnerrs zullen echtter tijd nodigg hebben
“hun infrastructuur” aan de nieu
uwe omstanddigheden aan
n te passen. Als we als geemeente al niet
n de
rol hebb
ben van kartrrekker dan moeten
m
we deeze kar toch geruime tijd
d helpen duw
wen omdat ju
uist wij
als bestu
uur in de possitie zijn als trekker
t
te funngeren van de
d visie en de
e regie op heet tot stand brengen
van de eeerste nieuwe verbindinggen.
Wij gaan
n als uitvoering van de do
oor de gemeeenteraad ge
eschetste kad
ders voor de regieorganissatie een
klein deeel van de (beestaande) forrmatie in de organisatie functie‐inhoudelijk inzettten voor hett
kunnen bieden van ondersteunin
o
ng in deze froontlinie‐activviteit.
5. IJkpunten
Hoe wetten we dat burgers door de activiteiteen zich meer betrokken weten bij dee maatschappelijke
belangen
n? Natuurlijkk zullen de ve
ele contacte n met burge
ers en instellingen ons heelpen aan een gevoel
of we op
p de goede weg
w zitten. Als indicator vvoor de ontw
wikkeling willlen wij het jaaarlijkse onderzoek
“Waar sttaat je gemeeente” gebruiken. Wij sluuiten daarbijj mooi aan bij onze twee partner‐gem
meenten
in de BA
AR‐samenwerrking. Deze gebruiken
g
ditt instrumentt al geruime tijd.
t
6. Bestuurlijke en am
mbtelijke bo
orging
In deze n
notitie is de algemene
a
vo
oortrekkersrool van de gezzamenlijke le
eden van hett college ged
duid.
Binnen h
het college geldt de afsprraak dat wetthouder Euse
er (coördinerrend) wethoouder
burgerpaarticipatie is. We spreken
n met elkaarr af dat hij de
e kaders van deze notitiee bewaakt, op de
algehelee voortgang, kwaliteit, ko
osten, resultaaten en communicatie sttuurt.
Alle porttefeuillehoud
ders hebben binnen hun portefeuille
e een groot aandeel
a
in heet succesvol maken
van dezee opgave en de genoemd
de experimennten. Waar de
d portefeuilles in de opggaven en
experimenten elkaarr raken neme
en de bestuuurders elkaarr mee en ove
erleggen zij m
met elkaar.
De uitrol van ieder experiment ligt bij de porrtefeuillehou
uder in wienss portefeuillee het valt. Ge
elet op
de comp
plexiteit (breedte) van he
et experimennt “Rhoon‐No
oord” ligt hie
er een gezam
menlijke
verantwoordelijkheid van wetho
ouders Euser en van Ginkkel.
De ambttelijke borgin
ng van dit on
nderwerp ligtt bij het MT.
7. Kosten
‐ De inhoudelijke kosten
k
van de
e experimennten zijn gebudgetteerd binnen
b
de beegroting.
‐ De ko
osten van dee genoemde rollen van SW
WA en de Sp
portstichting kunnen deeels worden
gecom
mpenseerd door
d
een formatieve versschuiving tusssen gemeen
nte en maatsschappelijke
instellingen.
‐ De inhoudelijke kosten
k
van fla
ankerende m
maatregelen voor vrijwilligers zijn nieet begroot. Verwacht
V
mag w
worden dat investeren in
n toegerustee vrijwilligerss op termijn leidt
l
tot een aftopping van
kosteen aan voorzieningen, bijv. WMO of oonderhoudsvvoorzieninge
en. Onder deeze omstandigheden
is een
n tijdelijke bu
udgetophoging verantwooord maar er kleven natu
uurlijk wel ri sico’s aan off de
ingesschatte aftop
pping daadwerkelijk op eenig momentt in te boeken valt.
‐ De ko
osten van am
mbtelijke ond
dersteuning iin deze ontw
wikkelingen (€ 75.000) woorden gedekkt uit de
bestaaande formatie door omzzetting van bbeleids‐ en uitvoeringsformatie in reggieformatie binnen
b
het teeam Bestuurr.
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