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Burgerparticipatie vraagt om verdere professionalisering
Aanleiding
In juni 2018 is de rekenkamercommissie van de gemeente Huizen gestart met een onderzoek naar
burgerparticipatie. Aanleiding voor dit onderzoek was onder andere de wens vanuit de gemeenteraad
om een onderzoek te doen naar het participatietraject van het Keucheniusterrein1.

Uitvoering
Bij het onderzoek hanteren wij een brede begripsbepaling van burgerparticipatie. Door middel van een
vragenlijst hebben wij zowel ervaringen van participanten als van betrokken ambtenaren bij diverse
participatietrajecten in kaart gebracht. Er zijn tijdens het onderzoek drie trajecten geselecteerd om
nader te onderzoeken, met als belangrijkste doel om daar lering uit te trekken.

Conclusies
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:
• Over burgerparticipatie bestaat binnen de gemeente geen helder en gedeeld beeld. We treffen
in schriftelijk materiaal geen duidelijke begripsbepaling aan. Dit ontbreekt ook voor
maatschappelijke initiatieven en de wijze waarop de gemeente daar op wil en kan inspelen.
• Uit de bevindingen van het onderzoek blijkt dat participatie bijdraagt aan resultaten voor de
samenleving.
• Echter blijkt ook uit de bevindingen dat participatietrajecten soms zorgen voor beschadigde
relaties, met als gevolg dat het enthousiasme en de bereidwilligheid van participanten om
samen te werken met de gemeente onder druk staat. Uit de bevindingen van het onderzoek
blijkt dat een aantal recente casussen veel aandacht krijgt binnen en buiten het gemeentehuis
en dat een aantal betrokkenen hoge psychische druk ervaart.
• De interne rolverdeling tussen raad, college en organisatie blijkt onvoldoende helder bij
participatietrajecten.
• Er is weinig aandacht voor evaluatie en het borgen van de leerervaringen. We zien geen
evaluatie van de doelen van burgerparticipatie. Ook afzonderlijke participatietrajecten worden
onvoldoende intern of met deelnemers geëvalueerd.
• Een concreet resultaat van het onderzoek zijn uitgangspunten van raadsleden voor de kwaliteit
van burgerparticipatie. Raadsleden formuleerden deze uitgangspunten tijdens een
groepsgesprek voor dit onderzoek.

Aanbevelingen
Kern van de aanbevelingen is gericht op verdere professionalisering van de samenwerking met de
lokale samenleving. Voor de gemeentelijk organisatie als geheel (raad, college en ambtelijke
organisatie) is een grote groeisprong gewenst om een slagvaardige samenwerkingsspeler te zijn.
Nieuwe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en mondige inwoners stellen alleen maar hogere
eisen aan samenwerking en cocreatie. In het rapport zijn aanbevelingen opgenomen voor de
gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Wij merken overigens op dat het nieuwe
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Besproken door de raadscommissie ABM met de rekenkamercommissie tijdens de vergadering van de
commissie ABM op 25 januari 2018.

college in de periode van het onderzoek voortvarend aan de slag is gegaan met burgerparticipatie. Zo
is een wethouder verantwoordelijk voor de portefeuille ‘burgerparticipatie’ en heeft het college recent
(november 2018) een procesnota ‘Burgerparticipatie, leren door doen’ voor burgerparticipatie
opgesteld en nodigt de raad uit hierover in gesprek te gaan.
Wij hopen dat het onderzoek bijdraagt aan verdere versterking van burgerparticipatie in de gemeente
Huizen.

Nadere informatie:
Maartje van den Berg, ambtelijk secretaris rekenkamercommissie, bereikbaar op maandag en
woensdag 035- 528 1351, m.vandenberg@huizen.nl,
https://www.gemeenteraadhuizen.nl/gemeenteraad/publicaties-rekenkamercommissie_41591/
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie, ingesteld door de gemeenteraad. Het
doel van de rekenkamercommissie is het versterken van de rol van de gemeenteraad. Om dit te
bereiken onderzoekt de rekenkamercommissie of het lokaal bestuur de afgesproken doelen realiseert,
of er daaraan niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig en of volgens de regels wordt gehandeld. De
rekenkamercommissie bestaat uit twee externe leden en vier interne leden en wordt ondersteund door
een ambtelijk secretaris.

