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Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 1 februari 2010 

Aanwezig De heer H.J. Duurkoop (voorzitter); 
De heer W.H. Noordzij (secretaris); 
De heer R. de Jongh (CDA);  
De heer N. P. van Engeldorp Gastelaars (CU/SGP); 
De heer H. Ender en mevrouw J.Y. Gillet (NAP); 
Mevrouw M. Rombout (EVA); de heer H.J. van der Graaff (PvdA); 
De heren R. Moret en J.H.M. Heezen (VVD); 
De heer Drs. H.M. Hoogstad (bureau Necker); 
De heer N van Eck (RKC). 

Ons kenmerk Onderzoeksrapport RKC communicatie en burgerparticipatie in Albrandswaard 
 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Onderzoeksrapport RKC communicatie en burgerparticipatie in Albrandswaard 
De heer Van Eck licht het rapport toe. De aanleiding om het rapport te maken was twijfel over de 
effectiviteit en vooral de uitvoering van communicatie. Hij is benaderd door burgers die niet tevreden 
zijn met de manier van burgerparticipatie. Doel van het onderzoek is of er nog lessen te leren zijn 
over de effectiviteit van burgerparticipatie trajecten. De belangrijkste conclusie die de 
rekenkamercommissie (RKC) trekt, is dat er binnen de gemeente Albrandswaard en zeker bij het 
nieuwe college een hoog ambitie niveau is, maar dat de vertaalslag zowel ambtelijk als bestuurlijk 
niet in alle opzichte is gemaakt. Volgens hem ontbreken er een beleids- en een afwegingskader ten 
aanzien van burgerparticipatie. Het zou goed zijn als de raad ook gaat bepalen welke ambitieniveau 
zij zouden willen nastreven. 2de belangrijke conclusie dat er uitgekeken moet worden met het wekken 
van verwachtingen. Hij geeft aan dat het doel bij een bijeenkomst vooraf duidelijk geformuleerd moet 
worden om teleurstellingen  te voorkomen. Een veel gemaakte fout is, dat er geen follow-up wordt 
gegeven naar burgers toe. De RKC is het niet geheel eens met het rapport van Necker, omdat er 
teveel accent ligt bij het verleden en verouderen nota’s. De RKC had liever meer aandacht gezien 
voor het heden en de toekomst. Hij geeft aan dat zij een subsidieonderzoek hebben afgerond. 
Daaruit is gebleken dat door de gesubsidieerde instellingen heel positief is gesproken over de 
contacten met de ambtelijke en bestuurlijke organisatie sinds het nieuwe college is aangetreden. Er 
is te weinig aandacht besteed aan de vele communicatiemiddelen die door de gemeente worden  
ingezet. Voor het overige is de RKC het eens met de aanbevelingen en de conclusies van het 
rapport van Necker.  
De heer Hoogstad presenteert de presentatie zie bijlage.  
De heer Moret geeft aan dat hij het rapport als 3 producten ziet. Dat zijn :  
1. onderzoeksrapport 
2. reactie van het College  
3. Introductie deel rekenkamercommissie (RKC).  
Hij vindt dat hij de reactie van het college lauw geformuleerd. Het introducerende deel van de RKC 
ziet hij als een handvat waarmee de gemeenteraad wat kan. Hij vraagt voor welk college want het 
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kan zo zijn dat er op 3 maart een andere cultuurslag plaatsvind a.g.v. de uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Hij vindt de timing van dit onderwerp niet helemaal gepast. 
De heer Heezen vindt het een fantastisch rapport. Hij proeft een risico na de verkiezingen, omdat het 
mogelijk is dat het huidige college verandert van personen wat kan betekenen dat er een terugval 
kan komen op niveau. Hij vraagt zich af of dat het nieuwe beleid meer door personen komt dan als 
door nieuw beleid.   
De heer Van Eck geeft aan dat het in personen zit. Zij hebben trouwens ook de slogan ’wethouder 
met hoge ambitie en lef’ geformuleerd. Hij geeft aan dat wat betreft de timing dat het nieuwe college 
er hier niet omheen kan zeker niet als de raad dit bespreekt en daarover afspraken maakt. Hij geeft 
aan dat de EVA een motie had ingediend over hoe het communicatietraject er kan uitzien. Volgens 
hem is er een communicatietrajectplan nodig bij bijv. project Julianastraat.  Daarbij is geen 
communicatieplan is opgesteld, wat wel is dit toegezegd door de stuurgroep maar niet is nagekomen. 
De gemeenten Zaanstad en Amersfoort hebben al afwegingskaders voor burgerparticipatie. 
Ridderkerk is bezig met het formuleren van de afwegingskaders. Hij geeft nogmaals aan dat het doel 
van bijeenkomst duidelijk moet zijn.  
De heer Van Engeldorp Gastelaars denkt dat de cultuur m.b.t. communicatie dat daar kaders 
ingeschept moeten worden.  
De heer Ender geeft aan dat er nog te veel doen is hij vindt dat dit een mooie taak is voor het nieuwe 
college en raad. 
De heer De Jongh meldt, dat er een verdrag is; alleen wordt deze nog niet uitgevoerd in Nederland. 
Hij geeft aan dat hij het eens is met de heer Ender.  
De heer Van der Graaff vindt dat de focus gericht is op het college. Hij mist hoe de raad in de 
communicatietraject zit. Hij vindt dat er na de verkiezingen ook nagedacht moet worden over de 
communicatietaken van de raad. Hij vraagt zich waar het verschil van kwaliteit inzit want de heer van 
Eck gaf aan dat hij het eens is met de conclusies. Hij vraagt zich af waarom het niet is gelukt om het 
rapport bij te stellen na overleg met de RKC.  
De heer Hoogstad weet niet zeker of de conclusies anders zouden zijn na het overleg met de RKC. 
Er is herhaaldelijk overlegd tussen de RKC en Necker. De RKC heeft een beter zicht op wat er 
gebeurt in Albrandswaard. Dit missen zij, omdat hiernaar geen onderzoek is gedaan. Daarom is het 
als onderzoeker lastig om dan wijzigingen aan te brengen.  
Mevrouw Rombout vindt de timing van het onderzoek perfect. Zij denkt dat dit een onderwerp is voor 
het afsluitingsdebat. Zij vindt dat de nieuwe raad zich hier heel hard mee bezig moet houden. Zij 
vindt het rapport goed herkenbaar. Zij geeft aan dat zij zeker wel de verschillen ziet tussen het oude 
en het nieuwe college. Zij heeft nog wat vragen voor het college maar die bewaart zij voor een later 
moment. 
Het carrousel adviseert om dit onderwerp als debat te agenderen voor 22 februari 2010 om kaders 
mee te geven voor de nieuwe raad.   
 

3. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezig sluit de vergadering. 

 


