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Hoofdstuk 1  Verbetering beleid 
 

Inleiding  

De belangrijkste “klant” van de gemeente is de burger. Deze burger vraagt steeds meer om 
eigen zeggenschap over gemeentelijke aangelegenheden die hem rechtstreeks raken. De 
tijd dat de gemeente uitsluitend een verstrekker van documenten en vergunningen was ligt 
achter ons. De inwoner wil niet alleen goed op de hoogte worden gehouden over zaken die 
hem aangaan, maar wil vooral ook zelf nadrukkelijker zijn stem laten gelden in de 
ontwikkeling van beleid. Zeker als het gaat om zaken die dicht bij de eigen voordeur spelen. 
Inwoners willen hier bij voorkeur persoonlijk bij betrokken zijn. Besluiten van de overheid 
worden niet langer als vanzelfsprekend aangenomen. 
 
Echte betrokkenheid van burgers in het besluitvormingsproces kan kwaliteitsverbetering van 
ons beleid opleveren. Dat is ook de reden dat deze nota tot stand is gekomen door nauwe 
samenwerking met een speciaal hiertoe in het leven geroepen klankbordgroep.  
Door invoering van het dualisme wilde de rijksoverheid de afstand tussen burgers en lokaal 
bestuur verkleinen, waardoor de onderlinge communicatie verbeterd zou worden. Veel 
gemeenten hebben ook zelf plannen en ideeën ontwikkeld om de burger actief te betrekken 
bij de voorbereiding en uitvoering van gemeentelijk beleid. Een van de meest geëigende 
instrumenten hiervoor is de burgerparticipatie.  
In het Collegeprogramma 2006-2010 is burgerparticipatie dan ook een van de speerpunten.  
Het tot stand brengen van beleid dat kan rekenen op draagvlak van de inwoners is voor ons 
een van de belangrijkste gewenste effecten van de inzet van burgerparticipatie. Het gaat 
hier vooral om het versterken van het vertrouwen van de inwoners in het gemeentelijke 
bestuur.  
 

Akkoorden en programma 

In het coalitieakkoord en het collegeprogramma 2006-2010 neemt het speerpunt 
Burgerparticipatie een belangrijke plaats in.  
 

Coalitieakkoord 

De invloed van de burger op het bestuur dient vergroot te worden. Niet alleen de wettelijke 

inspraak dient adequaat te zijn, informeel overleg dient een belangrijke plaats in te nemen 

in de contacten met de burgers, waarbij een open houding geldt en duidelijk wordt 

afgesproken wat de bedoeling van het overleg is.  

 

Collegeprogramma 

Burgerparticipatie is een van de speerpunten van het coalitieakkoord. Wij zijn van mening 

dat wij door een pro-actief communicatiebeleid de burgerparticipatie kunnen bevorderen.  

 
Een stap verder 

In het communicatiebeleidsplan van oktober 2006 ligt de nadruk vooral op het actief 
informeren van de burgers. Burgerparticipatie gaat een stap verder.  
 

Het doel van burgerparticipatie is de burger actief te betrekken bij de 

totstandkoming van beleid en besluitvormingsprocessen en bij de (wijze van) 

uitvoering van werkzaamheden in de eigen woonomgeving. 

 
Momenteel wordt de burger al op verschillende manieren betrokken bij een aantal 
onderwerpen, overigens met wisselend succes. U kunt hierbij denken aan projecten als: 
� Dorpshart Duivendrecht  
� Herinrichting van de Jacob van Ruisdaelweg en de Hoofdenburgsingel 
� Invoering en vormgeving van de WMO  
� Ontwikkeling Ouderkerk Zuid 
� Scholierenraad 
� Structuurvisie  
� Visie Ouder-Amstel 2020 
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De huidige inzet van het instrument burgerparticipatie gebeurt grotendeels ad hoc. De 
opgedane ervaringen zijn wisselend. Dat kwam vooral doordat vooraf niet helder was wat 
de wederzijdse verwachtingen waren, terwijl ook de uitkomsten niet helder werden 
gecommuniceerd. 
 

Conclusie 

Bovenstaande zaken hebben ertoe geleid dat wij besloten hebben burgerparticipatie in onze 
gemeente formeel handen en voeten te gaan geven. Voor de totstandkoming van beleid 
hebben wij gekozen voor het samenstellen van een klankbordgroep waarin naast burgers, 
ook ruimte is gereserveerd voor Coherente, het lokale bedrijfsleven en leden van de raad 
(deze laatste vooral in de rol van toehoorder).  
De opdracht aan de klankbordgroep was om vanuit een blanco situatie aan de slag te gaan 
met burgerparticipatie. De resultaten van de klankbordgroep zijn verwerkt in deze nota.  
 
Leeswijzer 

De nota burgerparticipatie is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de probleem- en 
doelstellingen geformuleerd, waarna we in hoofdstuk 3 aandacht schenken aan de 
strategische overwegingen, maatschappelijke ontwikkelingen en de strategische principes 
waarmee wij ons participatiebeleid vorm willen geven. 
In het 4e hoofdstuk beschrijven wij de definitie van burgerparticipatie. In hoofdstuk 5 gaan 
we in op het gebruik van de participatieladder en hoofdstuk 6 is gewijd aan de verschillende 
processen, die moeten leiden tot een goede en breed gedragen werkwijze bij de toepassing 
van burgerparticipatie. Wij gaan hier ook in op de financiële consequenties en geven 
evaluatiemomenten aan, zodat de burgerparticipatie indien nodig bijtijds kan worden 
bijgesteld. 
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Hoofdstuk 2 Vraag- en doelstelling 
 

Probleemstelling 

Tot nu toe is er nog geen duidelijke visie en beleid geformuleerd voor toepassing van 
burgerparticipatie in onze gemeente. Hierdoor ontbreken een duidelijke structuur, 
procesbeschrijving en coördinatie, terwijl er ook onvoldoende kennis op het vlak van 
burgerparticipatie binnen de ambtelijke organisatie aanwezig is. Dit heeft tot gevolg dat in 
te veel gevallen op ad hoc-basis burgerparticipatie wordt toegepast. Daardoor is het voor de 
burger niet duidelijk wat hij van de gemeente kan en mag verwachten in voorkomende 
gevallen. 
Er moet dus een visie worden geformuleerd, die vervolgens vertaald moet worden in 
beleidskaders. Centrale vraag daarbij is hoe burgerparticipatie een bijdrage kan leveren aan 
de kwaliteit van gemeentelijk beleid en het draagvlak daarvoor. 
 

Doelstellingen 

De nota moet een handvat en spelregels bieden voor de inzet van het instrument 
burgerparticipatie. Vragen die hierbij aan de orde komen, zijn: 
� Wat verstaan we precies onder burgerparticipatie? 
� Wanneer wordt burgerparticipatie ingezet en door wie? 

Hiervoor dienen heldere criteria en randvoorwaarden te worden opgesteld, zodat duidelijk 
is wie wanneer welke vorm van burgerparticipatie inzet. 

� Hoe gaan we burgerparticipatie inzetten? 
Er moeten richtlijnen worden ontwikkeld, waardoor het mogelijk wordt om op 
gestructureerde wijze verschillende vormen van burgerparticipatie in te zetten.  

� Hoe vindt de organisatie van burgerparticipatietrajecten plaats? 
� Hoe verhoudt burgerparticipatie zich met de formele (wettelijk voorgeschreven) 

inspraakprocedures?  
De gemeente moet duidelijkheid scheppen over de verschillen tussen burgerparticipatie 
en wettelijke inspraak. 
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Hoofdstuk 3 Strategische overwegingen 
 

Inleiding 

Wij vinden het belangrijk om de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te 
betrekken bij de ontwikkeling van beleid. We willen een betrouwbare partner zijn voor de 
inwoners van zo’n gemeente. Onze inwoners hebben het recht om invloed uit te oefenen op 
de plannen voor bijvoorbeeld Duivendrecht of voor Ouderkerk aan de Amstel. Sterker nog 
inwoners weten het soms gewoon beter. We kiezen er als bestuur daarom voor om 
participatie ofwel interactieve beleidsvorming een structurele plaats te geven bij de 
ontwikkeling van plannen voor onze gemeente. De inzet van het middel burgerparticipatie 
kan zo een doorslaggevende bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze plannen en 
daarmee aan de kwaliteit van ons beleid. Wij zijn ons er zeer bewust van dat draagvlak een 
essentieel bestanddeel is om de kwaliteit van de leefbaarheid in de verschillend kernen 
meer en beter vorm te geven. Daarom willen wij inwoners nadrukkelijk aanspreken op de 
eigen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijken en buurten. Het betekent dat 
de onderlinge communicatie tussen gemeente en inwoners verfijnt en waar nodig verbeterd 
moet worden.  
In onze de ogen draagt een goed georganiseerde vorm van participatie bij aan: 
� de kwaliteit van beleid,  
� vergroten van het draagvlak,  
� kunnen processen er door worden verkort (versterken ambtelijke organisatie), 
� de verbetering van de relatie tussen burger en bestuur. 
 
De mondige burger 

Ook in onze gemeente ontwikkelt de maatschappij zich razendsnel dankzij technologische 
uitvindingen op het gebied van communicatie en informatie. Hierdoor openen zich steeds 
weer nieuwe wegen. De wereld is nog een maar een paar klikken groot. Een contact is heel 
snel gelegd. Ook de welvaart is over een brede linie toegenomen en het gemiddelde 
opleidingsniveau is daarbij niet achtergebleven. De burger is mondiger en kritischer 
geworden en kan zich desgewenst heel goed laten informeren. Hierbij mag niet uit het oog 
verloren worden dat diezelfde maatschappij ook steeds meer een individualistische is 
geworden, ook bij ons. 
Doordat de samenleving verandert, moet de overheid mee veranderen. Het laatste kabinet 
Kok heeft daarom twee commissies geïnstalleerd die de opdracht meekregen om onder 
meer een aantal aanbevelingen te formuleren over de vraag hoe we de lokale politiek en het 
lokale bestuur willen organiseren. Daarnaast heeft het NICIS Institute in 2006 een rapport 
uitgebracht over de werking van (burger)participatie in grote steden. 
 

Voorlichting, Vertrouwen en Verantwoording. 

In 2001 constateerde de commissie Elzinga een toegenomen desinteresse van de burger in 
de lokale politiek. Een ondoorzichtige besluitvormingsstructuur zou daar één van de 
oorzaken voor zijn. De commissie stelde daarom voor om de verantwoordelijkheden van de 
gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders te verhelderen en te 
ontvlechten. Het kabinet heeft daarop beslist tot invoering van het dualistische stelsel bij de 
verkiezingen van 2002.  
 
In 2000 kreeg de commissie Wallage opdracht om zich te bezinnen over de toekomst van 
de overheidscommunicatie. Deze commissie stelde vast dat de overheid in tegenstelling tot 
het bedrijfsleven, het principe van marktwerking in het geheel niet kent en zich slechts 
moeizaam aanpast aan veranderende behoeften. Daarnaast constateerde de commissie 
Wallage dat de overheid in haar communicatie geen rekening houdt met de verschillende 
doelgroepen die er nu eenmaal in een samenleving bestaan. Dit los van de vraag of een 
overheid in staat is om al die doelgroepen te bereiken. 
Het rapport van de commissie Wallage was voor veel gemeentes aanleiding te starten met 
invoering van burgerparticipatie. Er wordt veel energie besteed aan het informeren van de 
burgers, maar een echte omslag naar noodzakelijke vormen van burgerparticipatie moet 
met deze nota op gang komen.  
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Onze inwoner is meer dan een ontvanger van alleen informatie. Hij moet ook de 
gelegenheid krijgen om actief te participeren in de totstandkoming van maatregelen.  
      
Volgens de commissie Wallage heeft elke burger recht op interactie in elke fase van de 
beleidscyclus ook wel de drie V’s genoemd: Voorlichting, Vertrouwen en Verantwoording. 
 

Rapport Nicis: wanneer werkt participatie? 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Nicis Institute aangewezen als 
Maatschappelijk Topinstituut voor de steden. Het biedt praktische oplossingen door 
wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling, opleiding en advies. In 2006 heeft NICIS een 
publicatie uitgebracht met als titel ‘Wanneer werkt Participatie?’. Het is een ontwikkelings-
model voor inspraak en interactie. In deze publicatie worden vijf ambities beschreven, die 
als leidraad voor een ontwikkelingsproces van burgerparticipatie kunnen dienen. 
 

 
Ambitie 1 Wettelijke inspraak op orde 

Professioneel organiseren van verplichte consultatie achteraf: het beleid is al in concept 
gereed. 
Ambitie 2 Interactieve trajecten op projectbasis 
Burgers worden op projectbasis in een vroege fase van het beleid betrokken met veel 
ruimte voor inbreng en discussie. 
Ambitie 3 Een ingeburgerde huisstijl voor participatie 
De gemeente ontwikkelt en gebruikt een herkenbare manier van werken voor 
burgerparticipatie. Een professionele methode op papier die consequent in de praktijk wordt 
toegepast. 
Ambitie 4 Politieke keuzes als inzet van participatie 
De gemeenteraad zit op de bok van het interactieve proces en gaat het gesprek met 
burgers aan over politieke keuzevraagstukken. 
Ambitie 5 Het samenspel met andere partijen staat centraal 
Politiek, bestuur en ambtelijke organisatie zijn volledig ingesteld op samenwerking en op de 
resultaten daarvan. Iedereen is ervan doordrongen dat het gemeentebestuur één van de 
spelers is en eigen besluiten niet verder reiken dan de eigen inbreng in de samenwerking. 
 

 
Deze vijf ambities geven goed weer wat burgerparticipatie betekent en vormen daarmee 
een basis voor de richting aan waarin wij ons willen ontwikkelen 
 
Communicatieprincipes bij participatie in Ouder-Amstel 

Wij zijn serieus van plan de communicatie met de inwoners te verbeteren. Daarom willen 
wij ook inwoners aanspreken op hun verantwoordelijkheid en hen betrekken bij 
beleidsontwikkelingen die te maken hebben met hun eigen leefomgeving. Daarbij moeten 
we ons bewust zijn dat deze wijze van werken verwachtingen wekt. Dat brengt zelfs 
verplichtingen met zich mee. Immers, op het moment dat burgers actief betrokken worden 
bij een beleidsproces, mogen diezelfde burgers ook van ons verwachten dat deze 
betrokkenheid serieus wordt genomen en dat we als gemeentebestuur zorgvuldig met hun 
inbreng omgaan. Het betekent ook dat we als bestuur soms een stapje terug moeten doen. 
Burgers die mee willen kiezen moeten daadwerkelijk in staat gesteld worden om te 
participeren. 
 
Er is veel winst te boeken op het gebied van participatie en interactieve beleidsvorming. Op 
dit moment ligt bij onze gemeente de nadruk nog te veel op informeren en minder op 
inhoud en proces.  
Toch kunnen we wel een aantal goede voorbeelden noemen waarin de participatie in een 
vroeg stadium van het proces gestalte kreeg. Een goed voorbeeld is de invoering van de 
WMO en de Visie Ouder-Amstel 2020. Kenmerken daarvan waren openheid, transparantie, 
interactie en een actieve houding.  
Om een meer structurele aanpak te organiseren willen wij bij het toepassen van het middel 
interactieve beleidsvorming twee principes leidend laten zijn. Deze principes zijn de basis 
waarop burgerparticipatie meer vorm en inhoud kan krijgen. 
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Het betekent dat we als bestuur altijd alle relevante informatie aan betrokkenen geven. 
Daarnaast maakt de gemeente alle relevante belangen duidelijk en inzichtelijk bij de start 
van een beleidsproces. Dat is ook het moment om duidelijkheid te geven over wat er vast 
staat en wat (nog) niet. Dat gebeurt bij voorkeur in duidelijke en heldere taal, waarbij 
jargon wordt vermeden. De principes luiden als volgt: 
 

 

1. Ouder-Amstel biedt helderheid over de rol van de gemeente bij de realisatie 

van beleid en is daarbij eerlijk over de kaders en de (on)mogelijkheden en 

probeert misverstanden te voorkomen. 

2. Als het om inspraak en participatie gaat is vooraf duidelijk welke rol en invloed 

deelnemers hebben.  

 

 
Tegelijkertijd maken we als gemeente helder wat de kaders zijn en is vooraf duidelijk wie 
alle belanghebbenden zijn en wat hun rol is in het proces. Daarbij zijn strikte afspraken over 
hoe de inspraak vorm krijgt leidend. Er worden harde afspraken gemaakt over de deadlines 
en de planning.  
Hier ligt tevens de kans om tijdwinst te boeken in de processen. Door vanaf het begin te 
werken aan een zo maximaal mogelijk draagvlak, waarbij eventuele bezwaren van tevoren 
worden onderkend, kunnen tijdrovende inspraak- en bezwaarprocedures wellicht worden 
vermeden. 
Op deze manier kan er maximaal invulling worden gegeven aan de gewenste kenmerken 
van ons bestuur namelijk: openheid, helderheid, interactie en actieve houding.  
 
Meer zichtbaar 

De laatste jaren is een en ander al meer zichtbaar geworden in een actiever persbeleid en 
een uitgebreidere berichtgeving via de Amstelgids en de gemeentelijke website. Daarnaast 
is het digitale loket in ontwikkeling. De invoering van de WMO kreeg mede vorm door 
partijen uit de gemeente er nadrukkelijk bij te betrekken. Ook bij de herinrichting van de 
Jacob Ruisdaelweg zijn inwoners duidelijk betrokken geweest en dat geldt op dit moment 
eveneens voor de Visie Ouder-Amstel 2020.  
De inzet van een klankbordgroep burgerparticipatie om samen met de gemeente tot deze 
nota burgerparticipatie te komen die op draagvlak kan rekenen is nog zo’n mooi voorbeeld. 
 
In het verleden heeft de inzet van burgerparticipatie ook wel eens teleurstellingen met zich 
mee gebracht. Dit komt bijvoorbeeld doordat er verkeerde verwachtingspatronen waren 
gewekt of omdat het traject onvoldoende planmatig werd aangepakt. Soms was het begin 
wel goed maar bleef een vervolg uit. Het is daarom zaak om voldoende kennis in huis te 
hebben om burgerparticipatie een structurele plek te geven in de manier van werken.  
Waar het op dit moment om gaat is verzekeren dat inwoners goed geïnformeerd zijn en dat 
zij de kans hebben vroegtijdig mee te praten, mee te denken en mee te doen. Daarbij 
moeten die inwoners het vertrouwen hebben dat toekomstige beslissingen van de 
gemeenteraad beslissingen worden die op draagvlak kunnen rekenen. 
 

Partijen die een rol spelen 

De praktijk leert dat communicatie tussen gemeenten en burgers vaak over onderwerpen 
gaat die herkenbaar zijn voor de burgers en/of waar burgers in hun dagelijkse leven 
tegenaan lopen.  
Als we kijken welke partijen een rol kunnen spelen bij burgerparticipatie zoals bij dit soort 
onderwerpen denken we aan de volgende indeling: 

• Belangenverenigingen en/of bewonerscommissies 
• Belangenorganisaties voor jeugd scholieren gehandicapten senioren, milieu vrouwen, 

vrijwilligers enz……; 
• Tijdelijke groepen als panels, klankbordgroepen en groepen van individuele burgers 

die op basis van belangstelling voor het onderwerp mee willen praten; 
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• Organisaties als Coherente en De Woonstichting die vanuit professioneel perspectief 
betrokken zijn bij interactieve beleidsvorming, maar ook een winkeliersvereniging of 
een bedrijvenvertegenwoordiging kunnen partij zijn.  

 
Het is voor ons van groot belang om bovengenoemde netwerken te onderhouden of juist 
klankbordgroepen te vinden of te organiseren waar dat nodig is. Tegelijkertijd is het zaak 
om na te denken over hoe bovengenoemde organisaties goed geïnformeerde partners zijn. 
Een interactief proces zonder deelnemers van buiten de ambtelijke organisatie gaat immers 
niet. Dit betekent actief op pad. Een pragmatische aanpak verdient hierbij de voorkeur.  
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Hoofdstuk 4 Burgerparticipatie een keuze  
 

Definitie en doel burgerparticipatie 

Burgerparticipatie op maat betekent dat wij in een zo vroeg mogelijk stadium burgers, 
maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden bij beleidsvorming 
betrekken. Het doel daarvan is om in een open wisselwerking en samenwerking te komen 
tot de bepaling, uitvoering of evaluatie van beleid. Participatie vraagt om samenwerking en 
samenwerking vereist interactie en om een actieve houding van deelnemende partijen. 
Burgerparticipatie kan zowel plaatsvinden bij beleidsvorming als bij uitvoering. 
 
Interactieve beleidsvorming verschilt in een aantal opzichten van andere beleidsvormen 
zoals inspraak. Participanten zijn in een vroeg stadium betrokken bij de vorming van beleid. 
Er bestaat meer kans om het beleid te beïnvloeden en er is een dialoog of twee- of 
meerzijdige communicatie tot stand gebracht. Niet onbelangrijk is dat de deelname van 
inwoners op basis van gelijkwaardigheid plaatsvindt. 
 
Tegelijkertijd is het zo dat vrijwel geen enkele beleidssituatie gelijk is. Daarom vereist 
interactieve beleidsvorming elke keer weer maatwerk. Je kunt zeggen dat als het onderwerp 
‘complex’ is, de baten van interactieve beleidsvorming beter opwegen tegen de kosten van 
extra financiële en personele investeringen. Dat is namelijk wat een zorgvuldig en 
kwalitatief uitgevoerd participatietraject met zich meebrengt. Zaken als tegengestelde 
belangen, politieke gevoeligheid, maatschappelijke weerstand of verstoorde verhoudingen 
spelen hier onmiskenbaar een rol van betekenis. Deze herkennen, in beeld brengen, 
bespreken en meenemen in de totstandkoming van het uiteindelijke beleid kan vertraging 
en frustratie van een proces voorkomen. 
 
Interactief participeren of niet 

Voor doeltreffende participatie is het van belang al in het begin van het beleidsproces na te 
denken over de vraag of het onderwerp geschikt is voor participatie.  
De volgende situaties bieden in algemene zin ruimte voor een interactief proces. 
1. Er zijn grote belangen van burgers mee gemoeid en/of het is een maatschappelijk en 

politiek gevoelig onderwerp. Zorgvuldigheid is voor het proces belangrijker dan snelheid. 
2. Als het om zaken gaat die zich dicht bij of in de directe leefomgeving van burgers 

afspelen. We betrekken burgers bij de keuze voor de beste oplossingen.  
3. Het gaat om een ingewikkeld onderwerp. We kunnen inwoners nodig hebben om stap 

voor stap tot beter inzicht te komen in de problematiek en/of oplossingsmogelijkheden. 
4. Er zijn samenwerkingspartners nodig om het beleid tot een succes te maken. Het beste 

is om samen met de partners het beleid voor te bereiden (zorgen voor draagvlak en 
kennisdeling). 

5. Er is een goede kans dat door invloed van de inwoners de kwaliteit van de beleids-
voorstellen beter wordt, bijvoorbeeld omdat er meer creativiteit aangeboord kan 
worden. 

6. Bestuurders die bereid zijn tijd te investeren in contacten met burgers met een 
onderwerp dat zich er goed voor leent.  

 
Kans van slagen 

Als een van de bovengenoemde situaties zich voordoet heeft het zin om aan participatie te 
doen. Er moet dan aanvullend onderzocht worden of er ook een kans van slagen is. De 
volgende randvoorwaarden bieden een handvat om te onderzoeken of een interactief traject 
kans van slagen heeft en geven daarmee antwoord op de vraag of er maatwerk geleverd 
kan worden. 
 
Beïnvloedingsruimte 

Is er ruimte voor veranderingen, voor nieuwe ideeën in het beleid of de plannen? Kan er 
iets gedaan worden met de resultaten van de interactie? Dit hangt van allerlei zaken af 
zoals de beleidsruimte, de politieke wil, de afhankelijkheid van andere projecten, de 
hoeveelheid geld en capaciteit om ingebrachte ideeën en wijzigingen ook te honoreren. Wat 
staat niet en wat staat wel ter discussie? Is die ruimte er niet dan starten we geen 



 11 

participatieproces. Doe je dit wel dan boek je alleen verkeerde verwachtingen en 
teleurstellingen. De verwachtingen die worden gewekt moeten we waar maken. 
 
Belang/commitment van de burger 

Bewoners Ouder-Amstel kunnen om verschillende motieven besluiten deel te nemen aan 
een interactief proces. Ze hebben hier een eigen verantwoordelijkheid in. Het kan gaan over 
de aanpak, maar ook over de eigen rol of het resultaat dat het meest belangrijke is. Verder 
kan het ook zo zijn dat juist de beleidsruimte of de politieke en organisatorische 
consequenties aanleiding zijn voor inwoners om zich betrokken te voelen en daar dan ook 
naar te handelen. Wezenlijk is de boodschap of er echt rekening wordt gehouden met de 
uitkomst van het proces.  
 
Bereidheid deelnemers 

Als gemeente moeten we als het enigszins mogelijk is, vooraf de bereidheid van de beoogde 
deelnemers toetsen. Op dat moment gaan we er al van uit de een participatie traject kans 
van slagen heeft. De bereidheid van mensen hangt af van hun interesse in het onderwerp. 
Gaat er veel voor hen veranderen, is het erg abstract, is het een onderwerp voor nu of voor 
later. Willen de betrokkenen wel meedoen als er nauwelijks beïnvloedingsruimte is, komen 
hun problemen aan de orde. Hoe staat het met eerdere ervaringen, wat is de 
voorgeschiedenis, gelooft men dat er wat met hun inbreng gebeurt, enz. En tot slot, maar 
niet onbelangrijk: de deelnemers moeten er (vrije) tijd in willen steken.  
 
Noodzaak/ meerwaarde 

Interactieve processen vragen veel tijd en inzet, zowel van de organisatie als van 
deelnemers. Bekeken moet worden of een interactief beleidsproces het meest geschikte is. 
Wat is de meerwaarde, is er wel noodzaak voor interactie? Gaat er veel veranderen voor 
doelgroepen? Is hun input, kennis en ervaring en medewerking belangrijk? Als bijvoorbeeld 
draagvlak voor het beleid de motivatie is, dan kan ook een ander middel als een campagne 
of lobby effectiever zijn. 
 
Organisatorische randvoorwaarden ( €, fte, Q, tijd) 

De kennis en ervaring die onze mensen hebben met interactieve processen zijn belangrijke 
succesfactoren. Daarnaast zijn de beschikbaarheid van geld en capaciteit noodzakelijk. De 
factor tijd beïnvloedt de vormgeving van het proces, maar als er nauwelijks tijd is (b.v. in 
een noodsituatie), is een interactieve aanpak niet mogelijk. 
 
Burgers en organisaties betrekken bij de beleidsvoorbereiding hoeft niet per se heel 
ingewikkeld te worden. Er zijn ook simpele vormen van interactie en situaties denkbaar die 
zich daarvoor lenen. Soms kan een paar telefoontjes naar de juiste personen al voldoende 
zijn. Het betekent voor het management, maar ook voor de raad en college dat er vooruit 
gekeken moet worden naar de projecten die interactief kunnen worden aangepakt. Zo 
ontstaat er een gezamenlijke en voor ieder inzichtelijk agenda. Uit die agenda kunnen we 
vervolgens een paar projecten uit de dagelijkse praktijk kiezen die als voorbeeldproject 
gaan dienen(pilots). Hiermee ontstaat de kans om concreet te maken welke inzet van 
capaciteit en geld er nodig is om burgerparticipatie structureel in te bedden in de processen 
van de organisatie. 
 
Geen participatie is ook een keus 

Het is heel goed mogelijk dat projecten ook zonder burgerparticipatie tot stand komen. Dat 
kan bijvoorbeeld zijn doordat de kaders zo beperkt zijn dat er geen ruimte is voor de 
inbreng en invloed van inwoners. Maar ook als een vraagstuk helder is en de oplossing voor 
de hand ligt, hoeft het niet nodig te zijn. Dat geldt ook als er onvoldoende tijd en geld is om 
een interactief proces op een zorgvuldige manier te doen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de 
nadelen van uitstel van beleidsvorming groter zijn dan de voordelen van een participatie-
traject. Met andere woorden uitstel van beleid gaat dan veel meer kosten dan burger-
participatie gaat opleveren. 
Verder kan het ook gewoon zijn dat de beleidskeuzes in feite al gemaakt zijn. Een besluit is 
daarmee voorspelbaar.  
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Tot slot kan het gebeuren dat het niet gaat lukken om een onderwerp transparant en open 
te bespreken. Er kan bijvoorbeeld geen organisatorische of financiële ruimte zijn voor 
professionele en/of onafhankelijke procesbegeleiding terwijl de situatie daar wel om vraagt.  
In zo’n geval zal een afweging moeten worden gemaakt of het onderwerp wordt uitgesteld 
of dat van participatie wordt afgezien. 
Dit ontslaat ons echter niet van de plicht betrokkenen tussentijds te informeren en op de 
hoogte te houden van de stand van zaken. 
 
Tot slot 

Samenvattend komt het erop neer dat de kans van slagen van een interactief proces aan de 
hand van vier vragen inzichtelijk kan worden gemaakt: 
1. Is er veel of weinig beïnvloedingsruimte? 
2. Is er veel of weinig committent op ambtelijk, politiek en bestuurlijk niveau? 
3. Is er veel of weinig bereidheid voor interactie bij de potentiële deelnemers? 
4. Is er veel of weinig noodzaak voor een participatieve aanpak? 
 
 
Er moet zo een samenhangend beeld te formuleren zijn waaruit relatief eenvoudig valt af te 
leiden of een interactieve aanpak kans van slagen heeft. De volgende stap is te bepalen op 
welke trede van de participatieladder het traject thuishoort en welke trede de meest 
effectieve is. Is er bijvoorbeeld redelijk veel commitment maar geen beïnvloedingsruimte, 
dan is de conclusie om niet voor participatie te kiezen heel denkbaar, behalve als de 
beïnvloedingsruimte wordt vergroot. Dat wordt op dat moment een beslissing van het 
bestuur. 
 
In de klankbordgroep is een serie processen besproken om te onderzoeken of en hoe deze 
processen voor participatie in aanmerking komen. Aan de hand van bovenstaande vragen 
kan per proces een nog verfijnder beeld ontstaan over de mate waarin een interactief 
proces succesvol kan zijn. Dat geldt ook voor de pilots, waarmee we in 2009 willen starten 
en die straks de informatie en kennis moeten gaan leveren voor de structurele invoering 
van het instrument interactieve beleidsvorming. De vragen geven tevens richting aan de 
mate waarin participatie kan plaatsvinden. 
Het recht om na een participatietraject gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden 
voor inspraak, zienswijze en bezwaar blijft natuurlijk gewoon bestaan. Naast deze nota zijn 
er natuurlijk ook nog andere mogelijkheden voor de burger om zijn mening kenbaar te 
maken aan de gemeente. U kunt hierbij denken aan het burgerinitiatief, het raadspreekuur, 
het raadplegende referendum en de mogelijkheid voor de burger om zich rechtstreeks met 
de collegeleden in verbinding te stellen. 
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Hoofdstuk 5 De participatieladder  
 

Stapsgewijs 

In principe kan elk onderwerp interactief behandeld worden. Als we echter eenmaal weten 
wat het vraagstuk is, wie ermee te maken hebben, hoe zwaar de complexiteit van het 
onderwerp is en wat het doel is om burgerparticipatie in te zetten, is het ook tijd om de 
verschillende rollen te benoemen. Wat verwachten we bijvoorbeeld van de gemeente als het 
initiatief bij inwoners ligt of als we als gemeente op zoek zijn naar samenwerkingspartners, 
naar medebeslissers of naar adviseurs? Een van de kernvoorwaarden bij elk interactief 
traject is in ieder geval dat bestuur en participanten een open opstelling naar elkaar hebben 
om zo de inhoud en het proces van beleidsvorming zo goed mogelijk stapsgewijs vorm te 
geven. De participatieladder is dan een mooi instrument om te onderscheiden over welke 
vorm van participatie we het hebben en wat de rol en invloed van de verschillende partijen 
kan zijn. 
 
De participatieladder  

De participatieladder is niet nieuw. Al in juli 1969 introduceerde de Amerikaanse 
bestuurskundige Sherry Arnstein de participatieladder. De ladder is een handig hulpmiddel 
om inzichtelijk te maken op welk niveau inwoners van onze gemeente invloed kunnen 
uitoefenen op het te voeren beleid. De participatieladder wordt momenteel vrij algemeen 
toegepast in overheidsland. De ladder varieert in grootte van vier tot acht treden. De meest 
toegepaste en gangbare participatieladder bestaat uit vijf treden: 
1. Informeren  

Het politieke bestuur bepaalt zelf de agenda voor 
besluitvorming en informeert hierover eenzijdig de 
burgers.   
De rol van de participant is die van ontvanger. 

 
2. Raadplegen  

Het politieke bestuur bepaalt zelf de (politieke) 
agenda voor besluitvorming. De betrokken burgers 
en organisaties worden gezien als gespreks-
partners bij de ontwikkeling van beleid. De 
gespreksresultaten vormen bouwstenen voor 
beleid. Politieke bestuurders verbinden zich niet 
aan de resultaten die uit de gesprekken naar 
voren komen.  
De rol van de participant is geconsulteerde, de 
gemeente houdt rekening met de wensen van 
deelnemers. 

 
3. Adviseren 

Het politieke bestuur stelt de politieke 
agenda samen. De betrokken burgers en 
organisaties hebben de gelegenheid om 
problemen aan te dragen en oplossingen 
te formuleren. Politieke bestuurders 
verbinden zich aan de resultaten van het 
participatietraject, maar kunnen er   
eventueel van afwijken als dat beargumenteerd gebeurt.  
De rol van de participant is adviseur, de gemeente vraagt  
om advies. 

 
4. Coproduceren 

Het politieke bestuur en de betrokken burgers en organisaties komen gezamenlijk een 
agenda overeen, waarna ook gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht. Het 
gemeentebestuur verbindt zich aan de oplossingen. 
De rol van de participant en de gemeente is samenwerkingspartner. 
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5. (Mee)beslissen 
Het politieke bestuur delegeert de besluitvorming aan betrokkenen en neemt de 
genomen besluiten over. 
De rol van de participant is medebeslisser, de gemeente stelt de randvoorwaarden op. 

 

De ladder in dagelijks gebruik, vier treden 

In de klankbordgroep burgerparticipatie is de ladder gebruikt om ons eigen participatie-
beleid vorm te geven. De deelnemers zijn van mening dat de derde trede te dicht tussen de 
tweede en vierde trede in zit en dat deze treden elkaar overlappen. De Ouder-Amstelse 
participatieladder bestaat daarom uit vier treden.  
 
 
Het uitgangspunt van burgerparticipatie is dat hoe dichter het beleid bij de burger staat, des 
te hoger het op de ladder komt. Dit betekent dat algemeen beleid op de tweede trede 
‘raadplegen’ komt, terwijl beleid dat zich richt op buurten of wijken op trede drie bij 
‘coproduceren’ komt. Als er geen keuzes voor de burger te maken zijn, kan worden volstaan 
met de 1e trede “informeren”.  
 

 
Trede 1: Raad en college bepalen in hoge mate de agenda voor besluitvorming en houden 

inwoners van Ouder-Amstel hiervan op de hoogte. 

Het gaat hier om éénrichtingverkeer. De gemeente houdt inwoners op de hoogte en 
informeert ze actief.  
 

 
Trede 2: Raad en college bepalen de agenda voor besluitvorming. De betrokken burgers 

worden gezien als gesprekspartner bij de ontwikkeling van beleid. 

Het plusteken (+) achter raadplegen staat voor het compenseren van de weggelaten trede 
“adviseren” en is bedoeld om aan te geven dat raadplegen niet vrijblijvend mag zijn. Als 
wordt afgeweken van tijdens het raadplegen gedane suggesties en ideeën, mag de burger 
verwachten dat dit gemotiveerd gebeurt.  
 

 
Trede 3: Raad en college en de betrokken burgers komen gezamenlijk een agenda overeen. 

Hierbij wordt ook gezamenlijk naar oplossingen gezocht. Raad en college kunnen slechts 

beargumenteerd afwijken van de inbreng van de burgers. 

 

 
Trede 4: Raad en college delegeren de besluitvorming aan betrokkenen en committeren zich 

aan genomen besluiten. 

Het gemeentebestuur laat de ontwikkeling van beleid en besluitvorming over aan de 
inwoners van Ouder-Amstel. Het ambtelijke apparaat vervult een adviserende rol. Het 
gemeentebestuur neemt de resultaten over, na toetsing aan de vooraf gestelde 
randvoorwaarden.  
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Vuistregel voor bepalen trede  

In gemeenteland zijn veel processen te benoemen. Aan de hand van een uitputtend 
overzicht op voorhand beschrijven op welke plek van de ladder een bepaald proces 
thuishoort, is nauwelijks te maken. Het is zelfs de vraag of dat een zinvolle exercitie zou 
zijn. In paragraaf vier ‘interactief participeren of niet’ geven we al handvat over de vraag of 
het onderwerp geschikt is voor participatie ja of nee. Als een keer is vastgesteld of een 
bepaald proces geschikt voor een interactieve aanpak en ook kans van slagen heeft(pagina 
10), moet worden vastgesteld is op welke trede van de ladder het proces thuishoort.  
 
De oefening van de Klankbordgroep om een aantal gemeentelijke processen te plaatsen op 
de participatieladder is hier een voorbeeld van. Hieruit blijkt uit dat het op voorhand maken 
van een effectieve indeling in de praktijk nogal wat haken en ogen heeft. Zoals gezegd 
interactieve beleidsvorming is elke keer weer maatwerk. Een grove vuistregel op basis van 
keuzes van de klankbordgroepleden over een aantal voorbeeldprocessen (zie bijlage) kan 
daarom als volgt luiden.  
 

Informeren is aan de orde als het om onderwerpen gaat waarin geen enkele ruimte zit 
voor inwoners om invloed uit te oefenen. Dat zal veelal om zaken gaan die binnen de 
normale inspraakprocedures vallen zoals vergunningen, bouwzaken en bijstandszaken. 
Informeren over extra regelingen voor minima is daar ook een voorbeeld van. Verder zal 
het ook gaan om zaken die in opdracht van een hogere overheid zijn vastgesteld. Daarnaast 
is regulier onderhoud aan groen, wegen, gebouwen en speelplaatsen een thema dat prima 
past op de eerste trede van de participatieladder. De klankbordgroep noemde in 
meerderheid bijvoorbeeld zaken over riolering, onderhoud aan wegen en kapvergunningen 
als onderwerpen die onder de informatietrede vallen.  
  

RaadplegenPlus en Coproduceren gaan over meepraten, meedoen en meedenken. 
Komen begrippen als herinrichting, ontwerpen, aanleg, nieuw beleid en bestemmingen aan 
bod, dan belanden we al snel op de tweede of derde tree van de participatieladder van 
Ouder-Amstel. Raadplegen plus zal gemiddeld genomen meer voorkomen bij algemeen 
beleid en als het om buurt- en wijkoverstijgende zaken gaat. Coproduceren komt meer in 
beeld als het om de eigen wijk of straat gaat.  
 
Voorbeelden die de klankbordgroep voor RaadplegenPlus noemde zijn verkeersmaatregelen 
van de doorgaande wegen of de bouwplannen voor grote objecten. Recente voorbeelden uit 
de praktijk zijn Ontwikkeling Structuurvisie en de planontwikkeling voor Ouderkerk-Zuid 
Onder de noemer Coproduceren schaarde de klankbordgroepen zaken als de aanleg van 
groen, de aanleg van speelplekken en verkeersmaatregelen in de wijk. Actuele voorbeelden 
zijn Visie Ouder-Amstel 2020, Dorpshart Duivendrecht en herinrichting van de Jacob van 
Ruisdaelweg en de Hoofdenburgsingel. 
 
De beslissing is altijd aan het bestuur om te bepalen of en welke vorm van participatie de 
meest gewenste is. De ambtelijke organisatie draagt hier de bouwstenen voor aan. De 
antwoorden op de vragen of er voldoende vrije beleidsruimte is, voldoende tijd, 
belangstelling en draagvlak maar ook de bereidheid om te participeren zijn medebepalend 
voor het uiteindelijke traject van RaadplegenPlus of Coproduceren. 
Het is in ieder geval zaak inwoners op tijd te betrekken en gezamenlijk naar oplossingen te 
zoeken. Het betekent dat we er als gemeente voor zorgen dat inwoners tijdig en goed 
geïnformeerd zijn.  
 

Recente actuele voorbeelden van Raadplegen plus en Co produceren zijn het Dorpshart 
Duivendrecht, de herinrichting van de Jacob van Ruisdaelweg en de Hoofdenburgsingel, de 
Invoering en vormgeving van de WMO, de Ontwikkeling Ouderkerk Zuid, de 
Scholierenraad, de Structuurvisie en de Visie Ouder-Amstel 2020. 
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De procedure voor Ouderkerk-Oost is er een van RaadplegenPlus geweest. Hiervoor zijn de 

volgende stappen gezet: 

1. Schriftelijke huis- aan huis enquête waarin men kon aangeven welke wensen en 
ideeën men over zijn wijk had 

2. Uitkomsten enquête beoordeeld op technische en financiële haalbaarheid. 
3. Schetsontwerp opgesteld aan de hand van de enquête 
4. Schetsontwerp ter inzage gelegd en een informatieavond (huis aan huis uitnodiging) 
5. Voorontwerp (VO) opgesteld aan de hand van het schetsontwerp en de reacties 

daarop 
6. VO vastgesteld door college 
7. Bewoners zijn schriftelijk op de hoogte gesteld over de resultaten van de enquête en 

reacties (wat we hebben overgenomen en wat niet en waarom) 
 
De procedure Jacob van Ruisdaelweg was er één van Coproduceren. Hiervoor zijn de 
volgende stappen gezet: 
 

1. Samenstellen klankbordgroep 
2. In klankbordgroep opstellen randvoorwaarden (3 bijeenkomsten) 
3. Schetsontwerp besproken in klankbordgroep 
4. Inloopavond met concept VO 
5. VO vastgesteld door college ahv opmerkingen op concept. 
6. Opstellen concept Definitief ontwerp(DO) 
7. Concept DO besproken in klankbordgroep en gepubliceerd op website 
8. Zienswijzen op concept DO verwerkt in eindverslag 
9. DO aan de hand van zienswijzen vastgesteld door college 

 
De belangrijkste conclusie uit de twee trajecten is dat coproduceren meer tijd vergt van 
zowel de participanten als de gemeentelijke organisatie. 
 
Meebeslissen werkt bij onderwerpen waar een heldere keuze mogelijk is. De kaders zijn 
duidelijk en niet voor misverstand vatbaar. Het thema kan per definitie rekenen op een 
breed draagvalk. Dat kan draagvlak onder alle inwoners zijn, maar ook onder de inwoners 
van een bepaalde kern of wijk. Hierbij zal het vooral gaan om concrete zaken. 
 
Tot slot is er nog een mogelijkheid denkbaar, namelijk die van het eigen initiatief van 
inwoners uit Ouder-Amstel. Het initiatief, bijvoorbeeld een ongevraagd advies, ligt dan 
helemaal bij de inwoners. De inwoners kunnen hiermee de gemeente benaderen om te 
participeren. Het gemeentebestuur kan daarop besluiten het initiatief te faciliteren en te 
ondersteunen door middel van tijd, geld en deskundigheid. 
 
 
Kansen en bedreigingen 

Om terug te grijpen op de in hoofdstuk drie geformuleerde principes voor interactieve 
beleidsvorming is het van belang geen overspannen verwachtingen te wekken. Hiermee 
worden onnodige teleurstellingen voorkomen. Dat vraagt om een actieve houding van het 
gemeentebestuur en het ambtelijke apparaat. Zolang kaders, rolverdeling en 
verantwoordelijkheden helder zijn, valt er nog veel te winnen, dat geldt ook voor de 
totstandkoming van deze nota. Op termijn zal de kwaliteit van het uiteindelijke product 
alleen maar verbeteren. Dat is winst en die valt ook te boeken bij de doorlooptijden van 
formele procedures. Doordat er vooraf een participatietraject is doorlopen, waarin bezwaren 
en suggesties zijn besproken en al dan niet meegenomen, is het denkbaar dat er minder 
gebruik gemaakt gaat worden van inspraak- en bezwaarprocedures.  
 
Met deze nota willen we een eenduidig beeld tot stand brengen over de betekenis van 
participatie. Hiermee willen we verwarring voorkomen over inbreng in het kader van 
participatie en die van de formele inspraak. In veel gevallen ligt de uiteindelijke 
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besluitvorming bij het bestuur. Als het om meebeslissen gaat moeten we er vooral voor 
zorgen dat we duidelijke procedureafspraken maken. 
Meer beloven dan wij kunnen waarmaken is een valkuil waar we rekening mee moeten 
houden. Het gaat er om dat we helder communiceren ook als de boodschap een negatieve 
is.  
 
Een belangrijk punt is ook dat inwoners zich op een goede manier vertegenwoordigd weten 
bij onderwerpen die in een breder verband worden uitgewerkt. Het betekent dat aan de 
voorkant van het interactieve proces goed nagedacht moet zijn wie, waarom en wanneer 
wordt betrokken bij het proces. Een zorgvuldige procedure voor de te benaderen 
doelgroepen kan borgen dat die vertegenwoordiging breder is dan het eigen belang. Het 
betekent in de praktijk dat we in eerste instantie veel inwoners gaan benaderen om daarna 
in samenspraak tot een zorgvuldige samenstelling te komen van de vertegenwoordiging. 
Dat ligt natuurlijk anders bij bestaande organen als Coherente, professionele organisaties of 
bestaande belangenorganisaties. 
 
Tegelijkertijd wisselt de bekendheid, ervaring en affiniteit met participatieprocessen binnen 
de gemeentelijke organisatie. Hierdoor zou het kunnen gebeuren dat het niet duidelijk is 
wanneer inwoners en vertegenwoordigers betrokken moeten worden bij het maken van 
beleidsplannen. De start van proefprojecten in 2009 en opleiding en training moeten dit 
opvangen. 
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Hoofdstuk 6 Werken met burgerparticipatie 
 

Stroomdiagram 

In onderstaand diagram is schematisch de toepassing van burgerparticipatie weergegeven. 
 

Burgerparticipatie 
De burger heeft een aandeel in het beleid 

Is het onderwerp geschikt voor burgerparticipatie? 

Criterium: 

� beïnvloedingsruimte/commitment van het bestuur 

Ja 

Nee 
Randvoorwaarden 

� capaciteit 
� tijd 
� kennis 
� financiën 

Ja 

Informeren 

 

Algemeen beleid Leefomgeving 

burgers 

? 

Raadplegen + Meebeslissen Coproduceren 

Bestuurlijk 

heroverwegen 

(aanpassen 
randvoorwaarden) 

Overige criteria: 

� belang/commitment burger 
� transparantie 
� effect 

Nee 

Ja 

Nee 
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Bewustmaking ambtelijke organisatie 

Het formuleren van criteria en randvoorwaarden betekent niet automatisch dat interactieve 
beleidsvorming meteen is ingeburgerd in de (ambtelijke) organisatie. Tegelijkertijd gaat het 
erom de beleids- en politieke processen binnen de financiële grenzen te houden ook met de 
inzet van burgerparticipatie. Het betekent dat het instrument interactieve beleidsvorming op 
termijn direct ingebed moet worden in de besluitvormingsprocedures. Daarom is het voor 
de komende tijd zinvol om aan de hand van een aantal proefprojecten (pilots) de inzichten 
voor de werkwijze met interactieve beleidsvorming te verankeren in de organisatie. 
Voor wat betreft de interne coördinatie spelen de volgende organen/functionarissen daarbij 
een doorslaggevende rol: 
� de portefeuillehouder, bestuurlijk coördinator; 
� het managementteam, waarvan één lid belast moet zijn met de coördinatie; 
� de beleidsmedewerkers (vanuit vakinhoudelijke deskundigheid); 
� de afdeling communicatie (advies en coördinatie). 
Deze organen beschikken in principe over dezelfde informatie op een zelfde tijdstip. Dit 
komt de interne communicatie en afstemming alleen maar ten goede. Duidelijkheid over de 
hele linie over verantwoordelijkheden, verwachtingen en rollen zijn daarom essentieel. Een 
eenduidige werkwijze is dat ook. Een gezamenlijk vastgestelde participatiekalender kan 
hierbij een goed hulpmiddel zijn. 
 
 
Wat doet het bestuur 

Het bestuur heeft vaak een kaderstellende rol waar het gaat om ontwikkeling van nieuw 
beleid en nieuwe plannen. Bij het stellen van de kaders kan het bestuur ook een suggestie 
doen over de interactiviteit: dus besluiten óf een plan interactief tot stand moet komen. Dat 
kan ook betekenen dat het bestuur bepaalt op welk niveau of welke trede van de 
participatieladder dat dan moet gebeuren. Daarbij kan het bestuur, als gekozen 
vertegenwoordiging, voor zichzelf vaststellen welke rol het speelt. Dat kan een 
kaderstellende en een beoordelende zijn, maar ook een rol waarbij het bestuur zich actief 
opstelt in het participatieproces om zo tot zorgvuldig gewogen besluitvorming te komen. De 
consequentie van de inzet van het instrument participatie is in ieder geval dat de 
keuzemogelijkheden meer bij inwoners dan bij het bestuur komen te liggen. 
Bij interactieve beleidsvorming speelt in ieder geval de mate van inhoudelijke openheid en 
bereidheid van deelnemers een essentiële rol.  
 

Meer integraal 

Het zal meer voorkomen dat verschillende afdelingen tegelijkertijd te maken krijgen met 
interactieve vormen van beleid. Zeker als het gaat om plannen voor buurten en wijken. 
Goed communiceren met burgers behoort onderdeel te zijn van het dagelijkse professionele 
handelen. Klantgericht werken moet als het ware in elk handelen van bestuurders en 
ambtenaren verweven zijn.  
In principe is het management goed op de hoogte wat er speelt in de afzonderlijke 
dorpskernen en rond de beleidsthema’s die er spelen. Het geeft het management een 
sleutelpositie in het laten welslagen van de invoering van interactieve beleidsvoering, maar 
doet dat ook in de interne communicatie over participatie. Er wordt van hen een actieve en 
inspirerende rol verlangd om burgerparticipatie handen en voeten te geven binnen de 
ambtelijke organisatie. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de gemeentesecretaris. Binnen 
de ambtelijke organisatie, het MT, het college en de raad, maar ook tussen de verschillende 
structuren zal met elkaar moeten worden nagedacht op welke wijze burgerparticipatie wordt 
ingezet. Afstemming en coördinatie van ieders inbreng, moet voorkomen dat men elkaar 
voor de voeten loopt. Het verdient aanbeveling om hier duidelijke afspraken over te maken 
en deze in een document vast te leggen. De ontwikkeling van dit protocol komt tot stand 
aan de hand van de pilots die in 2009 worden opgestart. Een werkgroep met 
vertegenwoordigers van management, beleid en communicatie werkt dit uit. De 
voorbeeldprojecten worden op basis van de jaaragenda vastgesteld door het management 
in samenspraak met de portefeuillehouder. 
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Een kernvoorwaarde 

Een van de kernvoorwaarden om participatie te laten slagen, is een goede 
informatievoorziening naar de inwoners toe. Het is belangrijk dat burgers op tijd en duidelijk 
worden geïnformeerd over de ophanden zijnde ontwikkelingen. Dit onderstreept de in 
hoofdstuk 3 verwoorde principes over het verstrekken van relevante informatie. De 
Amstelgids, Amstelveens Weekblad, het Amstelveens Nieuwsblad, de Diemer Courant, de 
Echo, de eigen site, maar ook brieven aan inwoners, gerichte uitnodigingen aan organisaties 
en informatiebijeenkomsten zijn hiertoe geëigende middelen. Daarnaast valt nog te denken 
aan werkbezoeken of informatiebijeenkomsten. Het betekent dat er in de dagelijkse routine 
van werkzaamheden aandacht moet ontstaan voor burgerparticipatie. Ook hier kan een 
jaaragenda een goed hulpmiddel zijn. Van belang is in ieder geval dat onze inwoners in de 
gelegenheid worden gesteld zich vroegtijdig te informeren over zaken die hen direct 
aangaan.  
 
Voorbeeldprojecten, de pilots 

De ervaring leert dat burgerparticipatie bij maatschappelijke projecten(WMO, welzijn) over 
het algemeen wat gemakkelijker verloopt dan bij de ruimtelijke projecten. Bij de keuze van 
de pilots die de leidraad gaan vormen voor de uiteindelijke burgerparticipatie in onze 
gemeente, moet rekening worden gehouden met deze tweedeling. De ervaringen die we 
gaan opdoen kunnen dan gebundeld worden en geven voeding aan de te hanteren 
werkwijze bij interactieve beleidsvoering. 
Zo komt er een protocol tot stand over hoe we burgerparticipatie gaan aanpakken. Voor elk 
project geldt dat eerst de afweging wordt gemaakt of een plan voldoende mogelijkheden 
biedt om het interactief te maken en of zo´n traject kans van slagen heeft.  
Een volgende stap is een plan van aanpak waarbij gekeken wordt naar: 

1. de doelgroepen; 
2. de invloed die deelnemers kunnen uitoefenen, de beïnvloedingsruimte;  
3. de doelstellingen van het traject; 
4. de afbakening van onderwerpen waar de interactie om draait; 
5. een beschrijving van de kansen en de bedreigingen. 

 
Een aantal nog te ontwikkelen standaard werkvormen moet gaan voorkomen dat er voor 
projecten naar ad hoc-oplossingen wordt gezocht. Je kunt bijvoorbeeld denken aan politieke 
cafés, dorpsgesprekken, prioriteitsmeters, e-participatie, interviews, open dagen enz.  
Zo wordt het realiseerbaar dat er voor elk project maatwerk wordt geleverd. Een belangrijk 
punt van aandacht daarbij is de vertegenwoordiging in het participatietraject (zie kansen en 
bedreigingen hoofdstuk 5).  
 
De klankbordgroep geeft aan dat aan het begin van elk traject iedere potentiële belang-
hebbende moet worden uitgenodigd, zowel persoonlijk (direct belanghebbende) als 
algemeen (niet direct aanwonende belanghebbende). Vervolgens dient uit die groep mensen 
een afvaardiging te komen, die als klankbordgroep aan de gang gaat en samen met 
deskundigen van onder meer de gemeente, het traject ingaat. De vertegenwoordigers 
koppelen zelf terug naar hun achterban. Wij willen deze werkwijze overnemen. Wij kunnen 
hier zonodig middelen (kopiëren, vergaderruimte) voor beschikbaar stellen.  
Als er ondanks de brede manier van uitnodigen geen of onvoldoende deelnemers komen, 
dan kunnen wij alsnog besluiten om de burgerparticipatie te beperken tot een 
raadplegingtraject. Dit mag pas gebeuren, nadat is onderzocht wat de reden van het gebrek 
aan belangstelling bij de burgers is. Het is aan het managementteam en de afdeling 
communicatie om hier een voortrekkersrol vervullen.  
 
In 2009 moeten er minimaal drie pilots worden gestart.  
Voor begin 2009 zijn dit: 
 

• Een Raadplegenplustraject - Het parkeerbeleidsplan voor de hele gemeente 
• Een Coproductie  - Voor de herinrichting van de Sluisvaart 

 
Twee van deze trajecten worden na de zomer (al dan niet tussentijds) geevalueerd. De 
evaluatie geeft vervolgens voeding aan de pilots die dan gekozen worden.  
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Om ook invulling te geven aan participatie bij maatschappelijk georiënteerde projecten 
wordt in het najaar in ieder geval gestart met: 

• Een Coproductie   -  Ontwikkeling Cultuurnota 
 
 

Financiële consequenties 

Het invoeren van burgerparticipatie op de wijze zoals in deze nota is aangegeven, kost geld. 
Dit zal deels incidenteel zijn en deels structureel. De incidentele kosten hebben te maken 
met de implementatie van de burgerparticipatie in het gemeentelijke beleid en de 
ambtelijke organisatie. Er moet een bewustmakings- en opleidingstraject worden ingezet 
zowel voor de ambtelijke organisatie als voor het college en de raad. Tegelijkertijd betekent 
het starten van de pilots dat daar extra capaciteit mee gemoeid zal zijn in de beginfase. 
Vooral voor de afdeling communicatie zal de invoering van interactieve beleidsvoering meer 
capaciteit vragen. Hierbij is een zekere flexibiliteit van groot belang. Korte lijnen verdienen 
in principe de voorkeur.  
Het invoeren van burgerparticipatie op brede schaal kan dus ook personele consequenties 
hebben. Het betekent in ieder geval dat er bij elk project uren moeten worden geraamd 
voor het participatietraject. Dan moet ook worden gewogen of die soms met deskundigheid 
van buitenaf moeten worden ingevuld. Het betekent dat er budget moet worden 
vrijgemaakt voor de pilots, voor de participatiegroepen, voor training en opleiding van 
bestuur, MT, beleidsmedewerkers en afdeling communicatie. Als we starten met 4 tot 6 
proefprojecten en rekening houden met opleiding en de inzet van expertise van buitenaf 
begroten we de extra kosten op dit moment op 30.000 €. 
 
Evaluatie  

Het invoeren van burgerparticipatie in de gemeente gaat natuurlijk niet van de ene op de 
andere dag. Dat is de reden dat we een plan voorstellen dat uit twee tredes bestaat. Het 
eerste jaar, 2009, is een proefjaar met vier tot zes door het MT vast te stellen 
proefprojecten. De tweede stap is om op basis van de opgedane ervaringen over te gaan tot 
het vaststellen van een definitieve werkwijze bij burgerparticipatie voor de hele organisatie. 
Waar het bij de evaluatie van de proefprojecten vooral om zal moeten gaan zijn de 
volgende punten: 

• Welke extra kosten zijn er gemaakt? 
• Wat heeft de inzet van het instrument opgeleverd voor het draagvlak? 
• Is de kwaliteit van het beleid verbeterd? 
• Wat is er met de inbreng van participanten gebeurd? 
• Hoe is de planning verlopen? 
• Hoe is de communicatie verlopen? 
• Zijn de verwachtingen goed gemanaged? 
• Wat hebben de werkvormen concreet opgeleverd? 
• Hoe was de sfeer? 

 
De werkgroep maakt hier een tijdsplanning voor met als doel informatie te verzamelen over 
de effecten van burgerparticipatie. Het betekent dat er zowel tussentijds als in de eindfase 
van de proefprojecten evaluatiemomenten moeten zijn gepland. De werkgroep maakt 
hiervoor een standaard checklist en een planning. Nadat is overgegaan tot vaststelling van 
de definitieve werkwijze over burgerparticipatie dient er standaard voor elk project van 
enige omvang geëvalueerd te worden.  
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Bijlage 1  Klankbordgroep 
 
1 Samenstelling klankbordgroep 

De klankbordgroep is tot stand gekomen door personen gericht uit te nodigen. Wij hebben 
hierbij speciaal gekeken naar de geografische spreiding in de gemeente en de aard en 
achtergrond van de kandidaat-leden. Een aantal kandidaten was/is actief in verschillende 
belangenorganisaties en verenigingen, terwijl anderen zich in het recente verleden al 
geïnteresseerd toonden door bij voorbeeld actief in te spreken in commissievergaderingen 
en bij inspraakprocedures.  
Van alle gevraagde kandidaten hebben slechts twee zich op voorhand afgemeld wegens 
andere verplichtingen.  
De klankbordgroep bestaat uit de volgende personen. 
 

Burgers 

Lillian Geel, lid van de bewonerscommissie Gijsbrecht van Amstelkwartier 
Paul Gravemaker, voormalig loco secretaris Stadsregio Amsterdam, voormalig lid 
algemeen bestuur Dorpsraad Duivendrecht, actief in de werkgroep Centrumplan 
Duivendrecht 
Ingrid Jansma, vorige raadsperiode raadslid VVD 
Sybrig van Keep, communicatieadviseur  
Mieke Kouwenberg, actief in de fietsersbond, betrokken bij de actiegroep A1/A10 
Duivendrecht Oost beter opgelost (secretaris) 
Frank van der Linden, aannemer en actief op verschillende bestuurlijke vlakken in 
Ouderkerk aan de Amstel 
Nico Lotte, ondernemer en kritisch volger van gemeentelijke plannen met betrekking tot 
parkeerbeleid in Duivendrecht 
Gerard Melsen, actief inspreker in commissie- en raadsvergaderingen 
Hans Oosterkamp, strategie consultant AWBZ zorg, voormalig bestuurslid Coherente 
Peter Roos, melkveehouder in polder de Ronde Hoep  
Bella Schellinkhout, bewonerscommissie Kruidenbuurt Duivendrecht 
Roland Vallentin, kritisch volger van de plannen van de gemeente in Duivendrecht, 
initiatiefnemer van de website Duivendrecht.nu 
Pieter Veenboer, actief in het bestuur en onderwijsnetwerk PvdA, werkzaam in het 
onderwijs in Amstelveen 

 
Coherente 

Dirk Vonk, coördinator Coherente 

 
Raad 

Luuk Heijlman, raadsgriffier en technisch voorzitter van de klankbordgroep 
Gert-Jan Baerents, raadslid PvdA 
Rineke Korrel, raadslid CDA 
Peter Krak, raadslid VVD 
Janneke Verheul, raadslid D66 

 
College van burgemeester en wethouders 

Mieke Blankers-Kasbergen, burgemeester, bestuurlijk verantwoordelijk voor het 
burgerparticipatiebeleid 
Robert Reus, gemeentesecretaris 

 
Ambtelijke ondersteuning 

Claudia van Beek, medewerker communicatie 
Jan Selier, beleidsmedewerker communicatie  
 
De rol van de raadsleden in de klankbordgroep is die van waarnemer; de leden van het 
college en de ambtelijke ondersteuning fungeerden als adviseurs en verslagleggers. 
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2 Verslag bijeenkomsten 

De klankbordgroep is driemaal bij elkaar geweest om met elkaar te praten over de 
verschillende vormen van burgerparticipatie. Het doel van de bijeenkomsten was om te 
komen tot een breed gedragen voorstel voor toepassing van burgerparticipatie in Ouder-
Amstel. De uitgangspositie was met een blanco start met elkaar tot nieuw beleid te komen, 
met andere woorden: er zijn geen voorwaarden en/of kaders vooraf geformuleerd. 
 
2.1De eerste avond 

De eerste avond heeft de klankbordgroep zich bezig gehouden met een inventarisatie van 
zaken, die in de ogen van leden van de klankbordgroep voor verbetering vatbaar zijn. Een 
van de belangrijkste conclusies daarbij was dat er nog veel te doen is voor de gemeente om 
het vertrouwen van de burger in de gemeente te winnen/herstellen. 
Vervolgens ging men aan de hand van de voorbeeld-participatieladder in vier werkgroepjes 
aan de slag met de vraag welke gemeentelijke processen voor burgerparticipatie in 
aanmerking komen en op welke treden de verschillende gemeentelijke processen 
thuishoren. Dit leidde tot een aantal conclusies. 
� Bij zaken waar geen/weinig beleidsvrijheid is, is informeren afdoende. We moeten niet 

gaan doen alsof; 
� verwachtingen van het proces moeten over en weer duidelijk geformuleerd worden; 
� er moet goed gecommuniceerd worden; 
� het proces moet transparant zijn; 
� afwijkende besluiten moeten tijdig en met goede argumenten teruggekoppeld worden; 
� de uiteindelijke beslissing ligt bij de gekozen bestuurders; 
� zaken die voor de hele gemeente gelden of voor een groot deel daarvan, zoals 

bestemmingsplannen en het WMO-plan, zijn niet geschikt voor coproductie. Hier dient 
de raad kaders te stellen; 

� naarmate een besluit dichter bij de belevingswereld van de burger komt, zou hij ook 
meer in de besluitvorming betrokken moeten worden; 

� bij planvorming moeten burgers in een vroeg stadium geraadpleegd worden; 
� het verloop van grootschalige projecten moet goed beschreven worden: hoe start het 

traject, hoe verloopt het traject en welke processen worden doorlopen? 
� met de participatieladder als instrument kan men de verschillende fases nader 

uitwerken. 
 
Naar aanleiding van deze eerste avond hebben wij aan de klankbordgroepleden gevraagd 
om als huiswerk zelf een drietal onderwerpen te noemen, waarvan zij vinden dat die voor 
burgerparticipatie in aanmerking komen. Daarbij vroegen wij ook om de treden op de 
participatieladder aan te geven. Tevens vroegen wij om drie onderwerpen te benoemen die 
niet voor burgerparticipatie in aanmerking komen, maar wel voor (eenzijdige) informatie, 
dus voorlichting. 
 
2.2 De tweede avond 

Op de tweede avond hebben wij de conclusies van de eerste avond getoetst met behulp van 
een aantal dilemma’s. Deze dilemma’s waren samengesteld uit de suggesties en ideeën van 
de klankbordgroepleden naar aanleiding van de “huiswerkvraag” en hadden als doel de 
kracht/waarde van de verschillende treden van de participatieladder te testen. 
Over de dilemma’s is weer in groepjes gepraat en dit leidde opnieuw tot een aantal 
conclusies, waarvan een wel heel opmerkelijke:  
Wat betreft de klankbordgroep mag de participatieladder worden ingekort met één trede.  
De tweede (raadplegen), derde (adviseren) en vierde (coproduceren) trede lijken elkaar te 
overlappen en de conclusie van deze avond was dan ook dat de derde trede (adviseren) kan 
vervallen en dat de tweede trede (raadplegen) moet worden opgeplust. Dit houdt in dat van 
de uitkomsten van een raadpleging slechts gemotiveerd mag worden afgeweken. 
Vervolgens werd de individuele klankbordgroepleden, inclusief de raadsleden, gevraagd aan 
het eind van de avond een formulier in te vullen, waarop van een aantal onderwerpen kon 
worden aangegeven welke vorm van burgerparticipatie het beste past. 
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2.3 De derde avond 

Deze werd gehouden op 28 oktober 2008. Hier werd het eerste concept van de Nota 
Burgerparticipatie besproken.  
Het motto van het eerste concept werd als te politiek beladen gezien en is daarom 
geschrapt. 
Er werd nogmaals benadrukt dat alle burgerleden op persoonlijke titel in de klankbordgroep 
zitten en daarom zonder last of ruggespraak kunnen spreken. 
De uitgewerkte lijst van onderwerpen, zoals die aan het eind van de tweede avond was 
ingevuld door iedereen, kreeg teveel gewicht door de getalsmatige invulling, dat ervan werd 
gemaakt. De lijst is nu omgezet naar een basis van eerste en tweede voorkeuren, zoals 
weergegeven in bijlage 2. 
Ten aanzien van de positie van bouwplannen op de ladder wordt opgemerkt dat de 
gemeente hier niets anders kan doen dan de wettelijke regels volgen. Alleen als het gaat 
om gemeentelijke bouwplannen is burgerparticipatie van toepassing. 
De verschillende opmerkingen over de vorm en inhoud van de “Nota Burgerparticipatie” zijn 
verwerkt in het tweede concept “Nota Burgerparticipatie op maat”. 
Belangrijkste conclusies van de derde avond met betrekking tot de participatieladder zijn: 
Persoonsoverstijgende zaken horen thuis op de trede “raadplegen +” 
Zaken dichter in de buurt van de eigen leefomgeving zouden meer richting de trede 
“coproduceren” kunnen. 
Algemene lijn: Het “wat” bepaalt het bestuur en hoort thuis bij raadplegen, het “hoe” komt 
tot stand in samenspraak met de inwoners en komt dus veelal op coproduceren uit. 
Er wordt ingestemd met het starten van een paar pilottrajecten in 2009, waarvan de 
uitkomsten als basis moeten gaan dienen voor het beleid. De pilots zullen nauwlettend 
worden gevolgd en geëvalueerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


