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Overheids- en burgerparticipatie 

en de rol van de Raad



Polarisatie, afhakers, 

kwetsbaren



WAT GAAN WE DOEN?

Verhelderen van begrippen rond het thema 

Overheidsparticipatie. Wat is het precies? 

Wat is de aanleiding/noodzaak om er mee 

aan de slag te gaan? 

Hoe doen ze het elders?



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Wat houden beide

begrippen in??

Eerst even wat beelden…..

Burgerparticipatie en 

Bewonersinitiatief







Zelforganisatie en Burgerregie
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Invalshoeken op samenwerken



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Wat is burgerparticipatie?

Burgers betrekken bij een

beleidsproces. Gemeente

initiatiefnemer

Twee doelen van burgerparticipatie

1.Draagvlak creeëren voor beleid

2.Vergroten kwaliteit van het beleid
Burgerparticipatie en 

bewonersinitiatief



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Wat is bewonersinitiatief?
Een initiatief van één of 

meerdere bewoners dat

onverplicht wordt opgestart ten 

behoeve van anderen of de 

samenleving.

Tussen overheid en bewoners

samen. Er zit een

samenwerkings component in

Burgerparticipatie en 

bewonersinitiatief



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

• Er sluit of verdwijnt iets

• We willen invloed, regie

• We kunnen het beter, goedkoper, 

dichterbij

Regie van burgers, 

why?



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

• t/m begin 20e eeuw dopten burgers 

zelf hun boontjes

• 20e eeuw: woningcorporaties, 

ziekenhuizen, welzijn, obv

burgerinitiatief

• v.a. 1942: opbouw, sociaal 

stelsel/verzorgingsstaat, (William 

Beveridge), staatsafhankelijkheid 

Intermezzo in 

zelfredzaamheid burgers



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

• 1976 Jo Hendriks

• 1978 ‘Stagnerende verzorgingsstaat’

• Decentralisatie

• Marktwerking

• Drie D’sAfnemende 

staatsbemoeienis



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

• De 10 en de 15 miljard

• Krimpende organisatie (demografie)

• Sociale cohesieUrgentie



• Inkomensongelijkheid
• Opleiding
• Geografie
• Niet gehoord

Polarisatie, afhakers, 

kwetsbaren – niet iedereen 

doet automatisch mee



Reality check



Integrale 

dienstverlening Gewenste ondersteuning van gemeente: 

 Ontsluiten van praktische informatie 

(regels, subsidies) via een website, 

 Vaste contactambtenaren in de wijk

 Delen van informatie over (andere) 

initiatieven

 Bieden van praktische ondersteuning 

en budget



Twee belangrijke kernboodschappen:

1. Overheidsparticipatie vraagt nieuwe rollen, 
vaardigheden en gedrag voor ambtenaren, Raad en 
College. 

2. Dienstverlening is vooral buiten de deur, rol van de 
totale gemeente

Overheidsparticipatie en veranderende rollen



Wat betekent dat voor

Een ambtenaar?

Ruimte voor ondernemerschap en experiment?

Netwerkers, verbinders, afstemmers, informatieverschaffers

De-het-kan-wel-en-ik-ga-je-daarbij-helpen-ambtenaar
(groene golf ambtenaar)

Welke type ambtenaar heb je nodig: iemand vanuit een
beleidsveld/inhoud? Of een bepaald type, een rol?



De Raad
- Welke rol heeft bv de raad?

- Van onderop agenderen, voeten in de maatschappij
(volksverbindende ipv vertegenwoordigende taak)

- Controleren op kwetsbare burgers? Wie doen niet mee? 
(controlerende taak)

Het College
- Beleidsbepalend en ruimtescheppend

- Visie omarmen, uitstralen en daar naar handelen

- Formeel en informeel



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

• verschuiving van een controlerende 

raad naar een actieve raad aan de 

voorkant

• die democratische veranderingen 

stimuleert, omarmt en gebruik maakt 

van de kennis en vaardigheden in de 

samenleving 

• Samenwerken met de samenleving. 

Raadslid van de 

toekomst





Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

• Zorgen voor een gelijk speelveld 

tussen ALLE inwoners.

• Bewaken of garanderen van 

informatiestromen.

• Hoeder zijn van het democratisch 

gehalte (de 30% bedienen en de 50% 

meenemen).

Raadslid van de 

toekomst



Experimenten lokale democratie

Coöperatieve wijkraad Burgertoppen





• Gezamenlijk proces 

• Experimenteren, van elkaar leren, 

kennis uitwisselen, evalueren en 

doorontwikkelen

• Noordelijk Congres Democratic

Challenge  eind jan 2017

• Quick scan lokale democratie

• Expertteam

• Lokale experimenten

• CMO STAMM Academie

Typen initiatief –

werkwijzen overheid
Zes ‘knoppen’Broedplaats 

vernieuwing lokale 

democratie


