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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
128440 

Raadsvoorstel: 
129037 

Portefeuillehouder: 
Bert Euser 

     
     
     
Onderwerp 
Burgers zetten zich in voor hun eigen gemeenschap. Van co-creatie naar co-productie.  
 
Geadviseerde beslissing: 
Bij beeldvormende stukken (informatienota) en opiniërende stukken (opinienota) is een Raadsbesluit 
niet aan de orde. 
 
Onderwerp 
Burgers verbinden, een ontwikkeling. 
 
Kennisnemen van 
De visie van het college om betrokken burgers te laten "meebeslissen en meedoen" als het gaat over 
de leefsituatie in hun eigen leefomgeving.  
 
Inleiding 
Gemeenten krijgen steeds complexere opgaven op hun bordje. De uitvoering van publieke taken is 
steeds vaker een samenwerking tussen burgers, markt en samenleving. Bij de meest recente 
bestuurskrachtmeting bleek dat in Albrandswaard de mogelijkheden van deze samenwerking nog 
onvoldoende benut. Dit moest anders.  
In onze toekomstvisie spelen wij in op deze ontwikkeling. Belangrijke prioriteiten van onze gemeente 
in deze visie zijn: 
1. De gemeente staat dichtbij haar burgers en partners en 
2. Gemeente, inwoners, ondernemers, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties zorgen samen 

voor een excellente openbare ruimte.  
Al geruime tijd zetten wij in op vernieuwing van de aanpak van planvoorbereiding (co-creatie). In de 
bijgevoegde notitie "Burgers verbinden, een ontwikkeling" noemen wij enkele aansprekende 
voorbeelden uit de Albrandswaardse praktijk.  Wij willen echter meer. Ook daar gaat bijgevoegde 
notitie over. 
 
Kernboodschap 
In de toekomst blijven wij inzetten op onze vernieuwende aanpak van planvoorbereiding. In 2013 
willen wij daar iets aan toevoegen. Wij willen terecht komen op de laag van "meebeslissen en 
meedoen" (co-productie). Wij gaan dit doen door middel van een aantal experimenten in de 
alledaagse leefomgeving van onze burgers.  
 
De experimenten  die wij zijn gestart of binnenkort gaan opzetten hebben wij beschreven in de 
bijgevoegde notitie.  
 
Vervolg 
Wij houden uw raad op de hoogte door middel van tussenevaluaties en waar het gaat om 
experimenten die passen in speerpunten uit de begroting via bestaande communicatiemiddelen als 
Pepperflow.  
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Bijlagen 

  128581: Notitie burgers verbinden, een ontwikkeling  
 

 
Poortugaal, 7 mei 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
De secretaris,         De burgemeester, 

 
 
 
 
 

 

       
   
Hans Cats         Ger J. van de Velde-de Wilde 
 


