
 

VERSLAG 

 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 13 september 2010 

Aanwezig De heer H.J. Duurkoop (voorzitter); 
De heer J.C.M. Hagenaars (griffier); 
De heer J. Gardeitschik en mevrouw A.M. van der Heide- Lagerwerf (EVA); 
De heer R.F.A.C.M. van Meijbeek en  mevrouw V.H Spruit (VVD);  

 De heer N.P. van Engeldorp Gastelaars en de heer H. Visser (CU/SGP); 
 De heer H.J. van der Graaff (PvdA); 
 Mevrouw S.E.M. Hek en D.H.J. Roest (CDA); 
 De heer B.G. Euser (wethouder); 
 De heer van der Hoeven (ambtenaar).  

Onderwerp Beleidsnotitie Burgerparticipatie Albrandswaard  
 
 

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

 
2. Beleidsnotitie Burgerparticipatie Albrandswaard    

Mevrouw Spruit geeft aan dat geen enkele gemeente goed kan functioneren zonder burgerparticipatie. 
Zij heeft wel een aantal  kritische vragen en geeft vast aan dat zij over deze notitie een debat wil in de 
gemeenteraad.  Zij vraagt zich af wat we nu anders gaan doen dan in het verleden. Zij heeft in het stuk 
de participatieladder gezien en vraagt zich aan de hand daarvan af wat daar specifiek aan is voor 
Albrandswaard. Is de Albrandswaardse variant een voorbeeld is geweest van een co-productie? 
Vervolgens vraagt zij zich af hoe het college het ziet als de gemeente zich op voorhand  bindt aan de 
inbreng van bewoners. Volgens haar het toch zo is dat de raad altijd het algemeen belang moet 
afwegen. Is hier juridisch naar gekeken? Zij constateert een tegenstrijdigheid in de nota. Aan de ene 
kant wordt aangegeven dat er grote behoefte is aan participatie en aan de andere kant wordt 
aangegeven dat  burgers gemotiveerd moeten worden. Zij vindt inspraak van externe deskundige 
burgers op een bepaald terrein dat wel mooi maar hoe je de onafhankelijkheid in dat geval? Hoe 
voorkom je dat mensen mogelijk om hun eigen belang na te streven. Zij merkt op dat er regelmatig 
burger worden benaderd voor een online onderzoek. Kan de wethouder aangeven wat de ervaringen 
met dergelijke onderzoeken zijn. Vervolgens komt zij op de 2 pilots die voor eind 2010 staan gepland. 
Is het project herinrichting speelterrein aan de Sneeuwbal wel een goed project is om te evalueren, 
voegt dit nog iets toe aan het leerproces? De andere pilot ´integrale toekomst visie Albrandswaard´ is 
volgens haar een onderwerp dat voor bewoners te abstract is. Zij verwacht hierover eind 2010 nog 
geen evaluatie te zien verschijnen. Er wordt in de nota verwezen naar de opmerkingen van het 
burgerpanel, die verwerkt zijn in het stuk. Zij zou deze opmerkingen graag willen ontvangen.   
De heer Gardeitchik vraagt waar hij nu precies mee instemt. Hij wil raadsbesluit  zien dat meer richting 
geeft, waarin een aantal concrete acties worden verwoord.  In de nota wordt vooral ingegaan op  
meedenken, meepraten en meebeslissen. Is er ook gedacht aan en ruimte voor  meedoen en zoja, 
hoe krijgt dat dan zijn beslag. Tot slot vraagt hij zich af hoe de noodzakelijke cultuuromslag aangepakt 
gaat worden.  
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De heer Van der Graaff geeft aan dat burgerparticipatie een belangrijke punt is geweest tijdens de 
onderhandeling voor dit college. Hij meldt dat er in de vorige periode een rapport is ontvangen van de 
rekenkamercommissie waarin een aantal aanbeveling stonden die nadrukkelijk zijn besproken.  Hij 
sluit zich aan bij de mening van de heer Gardeitchik dat het gevaarlijk is om in abstracte kaders te 
blijven hangen. Zodra je concreet wordt kom je in de voorbeeldensfeer terecht. De uitdaging van 
burgerparticipatie ligt in het activeren van mensen die niet geactiveerd zijn. Maar  dan wel met niet met 
teveel panels. Juist mensen die je niet overal ziet maar wel een mening hebben moet je 
benaderen/bereiken. Deze nota is een gevolg is van afspraken, concreet kan hij er niet veel mee. Hij 
onderschrijft de woorden van de heer Gardeitchik en stelt voor om een startnotitie bij te voegen, daar 
kom je volgens hem een heel eind mee. Startnotities kunnen gemaakt worden voor onderwerpen die 
aanpakt moeten worden, waar beleid op gemaakt moet worden en waarin vooraf kaders worden 
gesteld door de  raad. Waar wil je uitkomen en op welke manier? En per beleidsonderwerp is het veel 
gemakkelijker dat concreter te maken,  welke vorm van burgerparticipatie je kiest en welke momenten 
je burgers ook betrekt bij de beleidsvorming en de uitvoering daarvan.  In een startnotitie kan ook de 
positie van de raad aangegeven worden.  In startnotities wordt  een concrete uitvoering gegeven van     
de taal die met elkaar gaan spreken. Zo heeft hij de nota gelezen en hij wil graag van het college  
weten of hij in de goede richting zit.  Tot slot merkt hij op dat het buitengewoon goed is om ook de 
competenties en de kunde die binnen de gemeente aanwezig is te benutten. Maar dan wel 
complementair aan en niet in plaats van. Heeft hij het goed heeft begrepen dat er een besluit moet 
vallen over de vormen van participatie en zoja, wie neemt het besluit en wanneer.  
Mevrouw Hek ziet het stuk ook als een startnotitie en vindt dit een goed stuk. Een aantal zaken staat  
niet goed vermeld. Zij vraagt zich af of inwoners wel willen en kunnen zij dat wel. Als het verder gaat 
dan de eigen wijk, de eigen straat, willen mensen dan nog participeren? . Deze vragen moeten  eerst 
beantwoord  worden. Als overheid moeten wij de inwoners ook goede informatie vooraf meegeven  en  
bereikbaar zijn op momenten dat dat gevraagd wordt. Daarnaast benadrukt zij dat het belangrijk is om 
transparant te zijn.  Zij mist in het stuk de overtuiging dat de burgers ook daadwerkelijk het idee moet 
geven dat zij echt gehoord zijn. Wat wordt er gedaan op het moment dat burgers iets hebben 
ingebracht wat niet uitvoerbaar is. Tot slot wil  zij meer informatie over de kosten.  
De heer Van Engeldorp Gastelaars vraagt zich ook af of dit niet een middel is dat de burger alleen 
gaat gebruiken op het moment dat het hem/haar raakt. Hij vraagt zich af of het dan niet zijn doel 
voorbij schiet. Hij vraagt zich af of er al nagedacht is over als dit middel wordt misbruikt, zijn fractie 
vindt het belangrijk dat over deze vragen goed wordt nagedacht. Hij mist een financiële paragraaf. Is  
er een inschatting te maken van de kosten? Hoe wordt de cultuuromslag gerealiseerd?  
De heer Euser  geeft aan dat burgerparticipatie voor het college geen hype is om mee te tellen als 
gemeente. Burgerparticipatie in algemene zin is van belang als input voor de besluitvorming. Bij zaken 
die niet helemaal overzien worden en om draagvlak te creëren. Hij geeft aan dat participatie van 
burgers een must is. Hij geeft aan dat de vraag niet zo zeer is of wij aan burgerparticipatie gaan doen 
maar de wijze waarop. Het stuk dat voorligt moet volgens hem gezien worden als groei variant. Hij 
geeft aan dat werkende weg het college ervaring opdoet met de verschillende instrumenten, werkende 
weg leert het college wat voor burgers in deze gemeente met hun opleiding en sociale kenmerken de 
beste en meest effectieve manier is om mee te doen. Daarmee is het wellicht een abstract document  
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geworden. Anderzijds heeft het college een aantal voorbeelden gevonden. Anders dan in het verleden 
gaat het meer verschuiven van meedenken naar meedoen. Er valt nog weinig te zeggen over de  
participatieladder. Co-productie houdt voor hem in  dat burgers  vanaf het begin in een gelijkwaardige  
positie ten opzichte van deskundigen binnen of buiten onze eigen organisatie en raad meepraten. Hij 
meldt dat het college met de PPA heeft gesproken over de Albrandwaardse variant. Maar er is ook  
besloten om even niet met hen te praten. Maar het is niet een voorbeeld wat helemaal voldoet aan de 
definitie zoals hij die heeft geformuleerd. Er zal altijd spanning zijn tussen datgene wat de 
bevoegdheden zijn van de gemeenteraad en de mate waarin je je conformeert aan de opvattingen van 
burgers. Dit college heeft veel vertrouwen in de mogelijkheden die burgers hebben, de inbreng die zij 
leveren. Zijn verwachting is danook dat in veel gevallen de mening en opvatting van de burgers 
samenvalt met die van de gemeente.   
Het klopt dat er soms burgers zijn die geactiveerd moeten worden, maar ziet daarin geen tegenstelling. 
Het college heeft er belang bij dat burgers participeren. Bij de inschakelen van deskundigen hebben 
we het over deskundige burgers die toevallig of niet toevallig,  wellicht met overtuiging in deze 
gemeente wonen. Hij denkt dat er, gezien het  gemiddelde opleidingsniveau, veel deskundigen binnen 
onze gemeente wonen. Er zal voor gewaakt moeten worden dat mensen hun deskundigheid  
inbrengen uit eigen belang in plaats van zich in te zetten voor het algemene belang. Wat betreft het 
project Sneeuwbal meldt hij dat er een bijeenkomst is geweest die door burgers heel goed is 
ontvangen. Strategische visie abstract?.  Het zal de kunst, de uitdaging worden om dat zo concreet 
mogelijk te maken. Het college zal nog even kijken naar de formulering van het raadsbesluit. Met 
name welke concrete acties daarin verwoord kunnen worden. Een van die concrete acties zal zijn het 
voorbereiden van een cultuuromslag bij college en de ambtelijk organisatie. Hieraan wordt momenteel 
al gewerkt. Getracht zal worden om participatie op een andere intensiteit te brengen. De cultuuromslag 
begint bij onszelf. De heer Van der Graaff haakt terecht aan het rapport van de rekenkamer. Uitdaging 
wordt om die burgers te laten participeren die moeilijker te activeren zijn omdat ze het bijvoorbeeld te 
druk hebben met andere activiteiten maar ook een nuttige bijdrage zouden kunnen leveren aan de 
samenleving. Hij meldt dat het college mensen moet gaan verleiden om burgers hun beperkte vrije tijd 
ook in dienst te stellen van de gemeente. Hij zegt het belang van startnotities, zoals door de heer Van 
der Graaff genoemd, te onderschrijven. Daarin zullen een aantal kaders geformuleerd moeten worden. 
De inbreng van burgers zal altijd complementair zijn. Het is een aanvulling op wat het college doet en 
voorstelt en nooit een vervanging daarvan. Wij zullen op zoek moeten gaan naar deze mensen binnen 
onze samenleving. Het orgaan dat een startnotitie aftikt dat deze ook het besluit moet nemen over de 
participatie. Hij geeft aan dat het klopt dat sommige mensen zich sneller zullen laten verleiden omdat 
er iets in hun omgeving speelt. Wanneer je als  overheid iets vraagt aan burgers dan mogen burgers 
ook iets daarvan terug verwachten. Burgers moeten de overtuiging hebben dat ze gehoord worden en 
dat er met hun inbreng er iets wordt gedaan. Hij beseft dat niet alle burgers op dezelfde manier 
inbreng leveren en het kan niet zo zijn dat iedereen zijn zin krijgt. Burgers beseffen wel dat de 
gemeente keuzes moet maken. Hij beaamt dat er zeker kosten zijn maar hij gaat er vanuit dat het de 
gemeente meer opbrengt dan dat het kost. De ambitie van het college is om burgers echt erbij te 
betrekken. Hij zegt dat zijn geloof in de mensheid niet boneindig is maar het is nog te vroeg om dat 
geloof in te ruilen voor een wat somberder scenario. Ook meldt hij dat er niet iemand in wordt gehuurd 
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Om de cultuuromslag te realiseren zal geen gebruik gemaakt worden van inhuurkrachten, dat gaan we 
zelf doen.   
De heer Van der Hoeven  zegt niet uit eigen ervaring te kunnen spreken over het digitaal burgerpanel 
maar legt uit wat dit inhoudt. Het laatste onderzoek is vorig jaar geweest en ging over de 
gebruiksvriendelijkheid van de website. In die zin is het een instrument voor burgerparticipatie waarvan 
gebruik gemaakt wordt om snel te peilen over hoe burgers denken over een bepaald iets.  Het is  geen 
diepgravend onderzoek maar dient om te peilen hoe burgers denken. Hij meldt dat de reactie van het 
burgerpanel het hele stuk niet op z’n kop heeft  gezet. Wel zijn enkele technische opmerkingen 
gemaakt (bijv. om een samenvatting toe te voegen) en er waren een aantal inhoudelijke opmerkingen, 
zoals terugkoppeling over wat met de opmerkingen is gedaan en het tijdig betrekken van mensen. Hij 
antwoordt dat het college nog niet echt geen ervaring heeft met co-productie. Bij het sneeuwbalproject 
konden mensen op een lege plattegrond van het speelterrein zelf de indeling van het speelterrein  
invullen en op de tweede avond werd dit heel concreet gemaakt met aangeven van de daaraan 
verbonden kosten. . Dat is positief ontvangen. Op deze manier worden mensen getrickert. Hij vindt dat 
heel waardevol als er eind van het jaar deze procedure wordt geëvalueerd.   
De Voorzitter concludeert dat dit agenda punt op debatlijst komt te staan van de raadsvergadering van 
27 september.  
  

3. Sluiting 
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezigheid sluit hierbij de vergadering. 


