
Onderzoek RKC Gorinchem 2017 – 2018 
Kansen voor actieve burgers, kansen voor  beleid? 
 
In de lokale democratie is in toenemende mate vraag naar een nieuwe kijk op bijdragen van 
actieve inwoners, ondernemers e.d. Hoe pak je dat aan, hoe ga je om met de meer geladen 
spanningsvelden tussen de representatieve en participatieve democratie? Ook Gorinchem 
heeft daar de afgelopen jaren ervaring mee opgedaan.  
Ook is het van belang om na  te gaan welke rol tijd, ruimte en geld spelen, participatie kost 
vaak tijd. Geduid moeten worden wat het belang van participatie is voor een zorgvuldige 
afweging en voor het uiteindelijke besluit. 
 
Het gaat de RKC om een onderzoek naar participatie en maatschappelijk initiatief en hoe de 
gemeente hiermee omgaat. Het onderzoek moet organisatie-breed worden gericht: hoe gaan 
raad,  college en organisatie om met initiatieven van burgers? Hoe worden zelfwerkzaamheid 
en maatschappelijk initiatief van buurten, van groepen ondernemers gewaardeerd? Leidt een 
andere insteek van besturen en tot een andere manier van agenderen? Krijgt de organisatie 
de kans om nieuwe inzichten te vertalen in vernieuwing van de beleidsontwikkeling en 
omgekeerd staat de organisatie open voor initiatief van onderop, al dan niet aan de hand van 
nieuwe politieke prioriteiten? Onderzoekers kunnen gebruik maken van ervaringen elders, 
leren uit de praktijk hoe het effectiever kan. 
Het onderzoek is nader uit te werken in termen van het lerend vermogen van de organisatie, 
maar ook in economische samenwerking en sociaal ondernemerschap. Het onderzoek richt 
zich op de laatste 5 jaar, met enige nadruk op de laatste drie jaren. Het moet kennis en 
inzicht opleveren over de actuele beleidspraktijk. Het moet Raad, College en organisatie 
uitdagen om samen met de RKC en met de onderzoekers terug te kijken en lessen te trekken. 
De conclusies en aanbevelingen richten zich op de nieuwe raad en het nieuwe college. 
 
Het onderzoek kan in de volgende onderdelen worden gevat: 
 

 Lever een overzicht van initiatieven van burgers en de gemeente waarin actieve 
participatie als aanpak is ingezet. Ga na hoe die aanpakken er concreet uitzien 
(initiatiefnemers, activiteiten, agendering, resultaten, budgettaire kaders (inclusief 
urenbesteding)). Vul dit aan met onderzoeksresultaten over dit onderwerp in andere 
gemeenten. Maak ook gebruik van het onderzoek naar Duurzaamheid van de RKC in 
2015. 

 Geef een schets van het verloop, een procesbeschrijving, belemmerende en 
stimulerende factoren, welke rol speelt tijd, ruimte, geld. Hoe verhouden Raad, college 
en organisatie zich tot elkaar? Wat is er te zeggen over efficiency en effectiviteit.  

 Hoe kijken betrokken burgers (buurtbewoners, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties) naar de aanpak en naar het verloop (feitelijk oordeel, beleving). Wat 
kunnen inwoners leren van de manier waarop zaken verlopen zijn?  

 Maak een vertaling in termen van competentieontwikkeling voor raad, college, 
organisatie en maatschappelijke partners. Geef een aanzet voor een leerproces. 

 
Voorstel is om te zoeken naar actiegerichte onderzoekers, die in staat zijn om buiten de vaste kaders 
te werken zonder het belang van feitelijke waarneming te veronachtzamen. In de aanpak van het 
onderzoek moet expliciet ruimte gemaakt worden voor raadsleden, maatschappelijke stakeholders, 
collegeleden en ambtelijk adviseurs. 
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