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Onderzoeksperiode
november 2016 - juni 2017

Geïnterviewden
30 personen, 12 uit de gemeente;
18 uit de gemeenschap.

3 Voorbeelden van samenspel
zijn nader onderzocht.

De 3 nader onderzochte cases zijn:

/  Verdere ontwikkeling Sportpark 
    Weydehoeck Lekkerkerk
/   Visies op de identiteit van de kernen
/   Buurtprojecten Lekkerkerk / Krimpen 
    aan de lek

 DIT GAAT GOED!

/  Er is goed contact tussen inwoners en gemeente
/ Gemeente heeft verschillen kernen geïnventariseerd
/ Veel variatie in vormen van participatie
/ Onderzochte voorbeelden van participatie leveren 
 een positieve bijdrage aan beleids- en projectdoelen 
 en de gepleegde investering van de gemeente

         KANSEN VOOR VERBETERING
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 LEREN VAN ANDEREN
  
 Participatiecode / Hellendoorn 
 Expertteam burgerkracht / Goeree-Overflakkee
 Ideeënmakelaar / Zwolle
 Zelfbesturing 3.0 / Peel en Maas
  Wonen-Rijnwaarden / Rijnwaarden
     

Wat doet de gemeente Krimpenerwaard aan het samenspel 
tussen gemeente en gemeenschap en wat kan beter?

Voor Waards met Participatie

Participatietrajecten ingedeeld naar de mate waarin het initiatief bij de gemeente lag/ligt 
(verticale as) en de mate waarin de nadruk in het traject lag/ligt op meedoen/meedenken door 
de gemeenschap (horizontale as) 
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Ga als gemeenteraad met elkaar gesprek aan hoe de raad 
aankijkt tegen participatie in Krimpenerwaard en welke rol 
raadsleden willen pakken.
Voer als raad en college met elkaar het gesprek over, en 
maak afspraken over de rollen van raad en college bij 
burger- en overheidsparticipatie.
Breng de opbrengsten van de gesprekken tussen raad en 
college samen in een visie op burger- en 
overheidsparticipatie.
Experimenteer met, en leer van, concrete participatie 
initiatieven en houdt rekening met: 

/ Voor het slagen van initiatieven is het niet altijd nodig om   
  verwachtingen, regels en voorwaarden ‘op papier’ te zetten
/ Geef initiatieven voortdurende aandacht en helderheid
/ Organiseer terugkoppeling na de participatiemomenten 
/ Bepaal voorafgaand aan processen van burgerparticipatie   
  wat de financiële ruimte is die mag worden gebruikt
/ Evalueren is een noodzaak om te leren van concrete    
   projecten en initiatieven. 

https://www.rijnwaarden.nl/wonen-rijnwaarden
https://www.peelenmaas.nl/data/downloadables/2/8/8/zelfsturing-30.pdf

https://www.movisie.nl/artikel/idee%C3%ABnmakelaar-succesvolle-stimulator-burgerparticipatie

https://www.goeree-over�akkee.nl/document.php?m=46&�-
leid=34219&f=5642d9d6bd5a1ccf7e7f7d58acf7c0dd&attachment=0&c=41653

https://raad.hellendoorn.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-AB-
ZM/2016/01-december/19:30/Participatiecode-Hellendoorn/Participatiecode-Hellendoorn-versie-1-0.pdf


