
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  21 januari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  Gerda te Brinkhof, Algemene zaken  

Onderwerp:  Reactie op de aanbevelingen uit het rapport van de 
rekenkamercommissie over afhandeling burgerinitiatieven.  

 

1. Aanleiding 

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de behandeling van burgerinitiatieven. 

De rapportage wordt op 18 februari aan de gemeenteraad voorgelegd.  

2. Inhoudelijke mededeling 

De commissie doet de volgende aanbevelingen, of zoals ze het zelf noemt „Tips voor de 

gemeente‟.  

 

Als college hebben we met interesse kennis genomen van de rapportage “Blijf niet zitten” over 

de omgang met burgerinitiatieven in de gemeente Hof van Twente. 

De rekenkamercommissie analyseert hoe enkele recente burgerinitiatieven van de grond zijn 

gekomen. Ze doet daarbij waardevolle suggesties en tips, zowel aan de gemeentelijke 

organisatie als aan burgers die met initiatieven komen. De commissie stimuleert om op 

vernieuwende en non-conformistische manier naar ideeën van burgers te kijken en deze waar 

mogelijk te ondersteunen.  

 

De vernieuwde aandacht voor burgerinitiatieven sluit naadloos aan op de heersende 

opvattingen in het openbaar bestuur om het initiatief voor maatschappelijke vraagstukken waar 

mogelijk bij inwoners, verenigingen en andere maatschappelijke instellingen te leggen en als 

gemeentelijke overheid een stap terug te doen. De trajecten rondom burgerparticipatie die het 

afgelopen jaar in gang zijn gezet komen uit diezelfde overtuiging voort.  

 

Op drie van de elf aanbevelingen willen wij graag inhoudelijk reageren.   
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a. Inbrengen van burgerinitiatieven stimuleren via de website 
Daar waar burgers uit zichzelf naar de gemeente komen met een intiatief wordt dat uiteraard  
omarmd, en worden de mensen op weg geholpen, maar we stimuleren het nu niet actief.  
Willen we dit in de toekomst wel gaan stimuleren dan moet eerst  goed onderzocht worden wat 
dit voor de organisatie betekent en hoe we dat dan gaan organiseren.  
In de vorige raadsperiode zijn in het kader van het bevorderen van de leefbaarheid wel eens 
voorstellen aan de raad gedaan om initiatieven hiertoe financieel te ondersteunen, maar deze 
voorstellen zijn door de toenmalige raad niet overgenomen. De tijden zijn nu veranderd, dus 
het is de moeite waard om opnieuw een en ander te gaan onderzoeken, waarbij faciliteren 
meer kan zijn dan een  financiele tegemoetkoming.   
 
b. Aanspreekpunten 
De commissie concludeert dat de wijze waarop door de ambtelijke organisatie wordt 
omgegaan met een burgerinitiatief per medewerker verschilt. Zij beveelt  aan om een paar 
aanspreekpunten in de organisatie te creëren waar initiatieven binnenkomen, dit om te 
voorkomen dat er niet consistent wordt gehandeld waardoor de gemeente geen duidelijke 

samenwerkingspartner zou kunnen zijn.  

In de nieuwe organisatie komt de functie van de medewerker participatie niet terug. De 

gedachte hierachter is dat de medewerkers zelf aandacht moeten hebben voor participatie. Dit 

geldt ook voor het in behandeling nemen van burgerinitiatieven. Iedere medewerker moet hier, 

voor zover dat mogelijk is, op eenzelfde wijze mee om gaan. Afdelingsmanagers hebben hierin 

een sturende rol. Bovendien worden er in onze organisatie momenteel door onze eigen 

mensen trainingen, waarbij medewerkers leren hoe om te gaan met participatieve trajecten en 

burgerinitiatieven. Onze wijkbeheerders kunnen daar waar het gaat om burgerinitiatieven ook 

een rol spelen.  

 

Burgerinitiatieven komen ook vaak binnen via een incidentele subsidieaanvraag. Deze 

subsidieaanvragen worden binnen de daarvoor gestelde kaders afgehandeld.  

 

c. Checklist op de website.  
Een andere aanbeveling is om op de website een checklist te maken zodat initiatiefnemers 
kunnen zien wat een gemeente graag wil weten over een initiatief. Ieder initiatief is een andere. 
Het is bijna niet mogelijk om hiervoor een algemene checklist te maken.  

Tips voor de burger 

De commissie  geeft in haar rapport ook diverse tips aan de burgers.  

Voorgesteld wordt om,  nadat de raad de resultaten van het onderzoek heeft behandeld,  de 

inwoners middels een persbericht te informeren over de uitkomsten van het onderzoek en de 

“tips voor de burger” ook bij de inwoners onder de aandacht te brengen. Daarnaast overwegen 

wij om in het najaar van 2014 avonden te organiseren waarbij we de burger meenemen in het 

proces naar  de veranderende rol van de overheid. Het zijn het niet alleen de medewerkers die 

op een andere manier moeten gaan werken, maar ook onze inwoners moeten wennen aan die 

andere rol.  En in dat proces moeten we onze inwoners ook meenemen. Een eerste aanzet 

hebben wij al gegeven door het opzetten van de training “Ken uw gemeente.  Participatie loopt 

als een rode draad door nagenoeg alle trainingen.  

3. Conclusie 

Het onderzoek van de rekenkamercommissie laat zien dat de participatiesamenleving, die 

tegenwoordig veelvuldig in verband wordt gebracht met de (nieuwe) taken die de gemeente 

krijgt in het sociale domein, met uiteenlopende initiatieven al concreet gestalte krijgt in Hof van 

Twente. 

Wij zijn van mening, dat we de meeste  aanbevelingen en tips van de rekenkamercommissie 

goed kunnen gaan gebruiken. We doen dat bij voorkeur zodra de nieuwe raads- en 

collegeperiode van start is gegaan, zodat ook het nieuwe college hier haar eigen invulling aan 

kan gaan geven. De discussie met de raad over het rekenkamercommissierapport zien wij met 

belangstelling tegemoet.” 


