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Amersfoort,  20 augustus 2012 
 
Betreft: Verslag interviews met de fractievoorzitters Amersfoort over Het Nieuwe Samenwerken 
 
 
 
Inleiding: 
Wij (* zijn vijf betrokken Amersfoorters, die begin dit jaar een burgerinitiatief hebben opgezet om de dialoog met de 
gemeente  aan  te  gaan  over  de participatie  van  burgers  bij  het  gemeentebeleid. De  reacties daarop waren  dermate 
bemoedigend dat besloten is om op vrijdagmiddag 14 september hierover een rondetafelconferentie te organiseren. 
Ruim 30 particulieren en organisaties hebben toegezegd mee te doen. De gemeente – college, raad en ambtelijke top – 
is natuurlijk ook uitgenodigd – en heeft inmiddels ook volop haar medewerking toegezegd. 
 
Eind  mei  presenteerde  De  Wetenschappelijke  Raad  voor  het  Regeringsbeleid  (WRR)  het  rapport  ‘Vertrouwen  in 
burgers’. In dit rapport stelt de WRR dat betrokken burgers belangrijk zijn voor een levende democratie. ‘’Ze houden 
volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties scherp en verschaffen het draagvlak voor het uitvoeren van beleid’’, 
aldus  het  rapport.  ,,Burgers  zorgen  ook  voor  maatschappelijke  vernieuwing  door  het  inbrengen  van  ideeën, 
onderwerpen en aanpakken.’’  In april hebben wij gesproken met de projectleiding van het WRR en vastgesteld dat 
ons  initiatief  naadloos  aansluit  op  het  rapport.  Op  de  conferentie  levert  de WRR dan  ook  een  belangrijke  bijdrage  
door een inleiding te verzorgen.  
 
Op  initiatief  van  de  WRR  hebben  wij,  voorafgaand  aan  de  dialoog,  de  meningen  over  participatie  gepeild  van 
sleutelfiguren  in de  raad,  u dus.  Zodoende hebben wij  alle  fractievoorzitters  gevraagd voor  een  interview over het 
navolgende dilemma: 

“De gemeente investeert volop in participatie met de burgers,  
maar de burgers voelen zich niet gehoord of serieus genomen”. 

 
Wij hebben in de maand juni (begin juli) ongeleide interviews gehouden met bijna alle fractievoorzitters1. Dit verslag 
beschrijft anoniem de belangrijkste aspecten van deze gespreken. Tijdens de conferentie in september willen wij deze 
rapportage inbrengen als een overzicht van de levende beelden in de raadszaal van Amersfoort.  
 
 
De visie op het dilemma en de drempels die men ziet tot verbeteringen: 
Over de zwijgende meerderheid: 
Diverse  fractievoorzitters vinden het moeilijk  in te schatten wie of wat een burger vertegenwoordigt. Hoe ga  je om 
met de zwijgende meerderheid in de stad? Gaan de mensen niet allemaal voor hun ‘eigen ikke’.  
Citaten: 
 Hoe voorkom je dat je daardoor vervalt in (politiek) wispelturig  gedrag, door te ‘drijven op het geluid’.  
 Mensen voelen zich niet gehoord, maar worden wel degelijk gehoord!  
 Soms wordt er te weinig geluisterd, soms wordt er teveel geluisterd en soms wil ik ‘onzinnige’ dingen niet horen.  
 Ik ben best cynisch over de drijfveren van mensen. Alle insprekers acteren voor hun eigen belang en hun mening 

is dus niet in het belang van de gehele stad. 
 Politici leven in een biotoop en verstaan alleen hun eigen taal. Burgers moeten deze taal leren spreken en feeling 

hebben met het proces.  
 

                                                        
1 Helaas is het interview met de heren Van Wegen, Van Vliet en Özcan niet gelukt 
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Een enkele fractievoorzitter is van mening dat de insprekende burger meestal geen veranderingen wil (behoudend), 
zodat veranderingen in de stad onmogelijk worden. Het  is de taak van de coalitie om het bestuurlijke  lange termijn  
beleid te bewaken, zoals het de taak van de oppositie is om de coalitie te ontregelen.  
 
Bij NIMBY (Not In My BackYard) gedrag moet de gemeente het stadsbelang bepalend laten zijn en besluiten durven te 
nemen, ook al word je daar niet populair mee.  Er zit natuurlijk een ondergrens wat een individu mag ‘eisen’ van het 
stadsbestuur, met  name  als  het  gaat  om  veiligheid  en  gezondheid.  Het  is  niet  zo  duidelijk  aan  te  geven  waar  die 
ondergrens ligt.  
 
Helaas  is volgens een fractievoorzitter het vertrouwen in de bestuurders verminderd. Dat komt doordat de burgers 
meer  invloed  op  hun  leven  hebben  dan  één  of  twee  generaties  terug.  Dus  luisteren  de  burgers minder  goed  naar 
elkaar  en  naar  de  gemeente.  Vooral  in  de  wijken  waar  de mensen  ‘het  goed  voor  elkaar  hebben’  accepteert men 
minder onwelgevallige gemeentelijke besluiten. De conclusie van deze fractievoorzitter is zodoende dat de gemeente 
(raad) zich niet hoeft aan te passen, want zij gaan over het algemene belang van de stad. 
 
 
Over openheid en transparantie: 
Sommige fractievoorzitters vinden het jammer dat weinig politici zich opstellen als ‘dienende leiders’. Ook zouden de 
ambtenaren veel meer informatie moeten delen met de burgers in participatieprocessen. Een fractievoorzitter zou het 
liefst alle informatie elektronisch beschikbaar maken (op enkele vertrouwelijke dossiers na), zodat de burger  zelf de 
informatie kan ophalen en interpreteren. 
 
Het echte vraagstuk is onvoldoende communicatie over de plannen om de burgers  te overtuigen. Helaas regeert de 
lafheid, zo meent een fractievoorzitter. Zo wordt er ook wel gesteld: ’burgers voelen zich alleen gehoord als zij hun zin 
krijgen.’ Dergelijke beelden leven zowel bij de raadsleden als bij de ambtenaren. 
 
De politiek is voor de burgers zo ondoorzichtig. Je ziet dan in de praktijk dat degene die de regels en procedures goed 
kennen  (zoals  oud‐politici)  veel  meer  invloed  hebben  dan  burgers  die  voor  het  eerst  betrokken  raken  bij 
gemeentelijke besluitvorming.   
 
 
Over kennis en creativiteit uit de stad: 
De samenleving  is veel creatiever dan dat de overheid ooit kan zijn. Gebruik deze creativiteit dan ook. Helaas hebben 
wij zoveel bureaucratie ontwikkeld dat de gemeenschap ‘gevangen’ zit en de bron van creativiteit niet goed weet te 
gebruiken. Waarom zijn wij als gemeente (raad) niet in staat om de gemeenschap (burgers, instanties en bedrijven) 
zelf de besluiten van de gemeente te laten uitvoeren? De overheid moet leren loslaten! Dat betekent onder andere dat 
de  uitvoering  bij  de  burgers  kan  komen  te  liggen,  nadat  de  kaders  vastgesteld  zijn  in  de  raad.  De  beleidsmakers 
durven  zelden  hun  nek  uit  te  steken,  laat  staan  dat  zij  begane  vergissingen  durven  terug  te  draaien.    Een 
fractievoorzitter wijt deze houding aan gebrek aan kwaliteit bij het ambtenarenapparaat. 
 
Diverse fractievoorzitters vinden dat er op een andere manier gebruik gemaakt moet worden van de kracht van de 
stad. Men  is  ervan overtuigd dat de gemeentelijke  reactie op creatieve  initiatieven nog niet goed verloopt. Dat kan 
beter. Een fractievoorzitter definieert de kracht van de stad als een vernieuwende visie met een toegevoegde waarde.  
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Over participatie: 
Helaas is de realiteit zo weerbarstig in de uitwerking. Een voorbeeld is dat burgers prima in staat zijn om festivals te 
organiseren en dat de gemeente de burgers tegemoet zou moeten komen als zij  in hun activiteiten moeten voldoen 
aan extra regelgeving en eisen die de gemeente oplegt, zoals rond veiligheid en infrastructuur. Dit wordt ook wel de 
botsing tussen de verticale sturing en de horizontale initiatieven  genoemd. De gemeente moet durven meedeinen met 
de stad.  
 
Het  moet  voor  burgers  helder  zijn  wanneer  en  hoe  zij  de  besluitvorming  kunnen  beïnvloeden.  Daarom  zou  de 
gemeente vaker moeten overgaan tot het vaststellen van kaders en vervolgens de uitvoering in handen moeten geven 
van  burgers.  Als  zij  niet  voldoen  aan  de  kaders,  kan  de  gemeente  de  opdracht  terugnemen.  Eveneens  moet  het 
duidelijk zijn dat participatie na de besluitvorming geen effect meer heeft.  
 
De participatie is bedoeld voor het verbeteren van de plannen (de creativiteit uit de gemeenschap is veel groter dan 
die  van  de  overheid)  en  voor  het  verhogen  van  het  draagvlak  voor  de  besluitvorming. Dit  tweede  aspect  lukt  niet 
goed. Dit ligt aan de volgende factoren: 
 De raad stelt geen goede kaders op voorafgaand aan de participatie. Tijdens de participatie mogen best nieuwe 

kaders ontstaan, maar die moeten dan weer goedgekeurd worden door de raad; 
 De  raad moet  besluiten  voor  het  belang  van  de  gehele  stad, waardoor  soms  tegenstellingen    ontstaan met  de 

wensen van participanten; 
 De  raadsleden  houden  zich  niet  aan  hun  eigen  spelregels  door  kaders  tussentijds  te  veranderen  of  door  de 

inbreng van individuele insprekers even zwaar te wegen als de inbreng van de participatiegroep als geheel; 
 De  informatie  die  bij  de  raad  terecht  komt  is  een  gecondenseerde  vorm  van  alle  informatie,  die  door  de 

raadsleden langs de partijpolitieke meetlat gelegd wordt; 
 De participatiegroep kan zich vaak niet neerleggen bij het besluit van de raad waardoor individuele leden alsnog 

gaan procederen, waardoor het project wordt vertraagd, kostbaarder wordt en draagvlak verliest. 
 
Diverse  fractievoorzitters  vinden  het  niet  verstandig  dat  raadsleden meedoen  in  het  participatietraject,  want  dan 
doen zij het werk in feite overnieuw of dan committeren zij zich bij voorbaat. De raadsleden moeten vertrouwen dat 
de  (gecondenseerde)  informatie  die  zij  krijgen,  ter  besluitvorming,  correct  is.  Een  andere  fractievoorzitter  pleit  er 
juist weer wel voor dat er uit de raad een ‘participatiecommissie’ wordt gevormd die participatietrajecten volgt. 
 
Een  andere  fractievoorzitter  vindt  dat  de  deelname  van  raadsleden  aan  participatieprocessen  ‘vervuilend’  werkt, 
tenzij zij merken dat het proces niet goed verloopt.  
 
De output van het participatieproces moet niet meer op details besproken worden in de raad. De raad heeft vooraf de 
kaders vastgesteld en zou dus alleen nog maar Ja of Nee moeten willen zeggen tegen het voorstel uit de participatie 
(of mogen kiezen uit enige alternatieven). 
 
Een fractievoorzitter zou in participatie trajecten vaker willen werken met prestatiecontracten zoals gebruikt worden 
tussen gemeente en woningbouwcorporaties. Is een van beide partijen niet tevreden over de prestaties dan worden 
de contracten ter discussie gesteld en herzien waar nodig. 
 
Er zijn tenslotte fractievoorzitters die het inspreken in de raadszaal (De Ronde) maar een poppenkast vinden, want 
bij de daaropvolgende discussie verdwijnen alle nuances. Ook vindt een groot deel van de meningsvorming binnen de 
fractie al plaats voordat De Ronde wordt gehouden.  
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Enkele citaten over participatie: 
 Participatie is een verstoring van de democratie, want wij worden eens in de vier  jaar gekozen om de kiezers te 

vertegenwoordigen. Tussendoor participeren maakt de stad stuurloos en leidt tot een bananenrepubliek; 
 Je participeert met de gehele stad of je participeert niet; 
 Participatie is zonde van de energie van de gemeente en het kost veel geld; 
 Participeren is een slap aftreksel van het Hollandse polderen. Dit model is achterhaald, want het levert vlees noch 

vis op; 
 Gemeentepolitiek en participatie is een arbitrair soepje waar besluitvorming uit komt; 
 De huidige manier van participatie frustreert de belanghebbers – met name als er andere besluitvorming komt – 

en levert dure projecten op. 
 
 
De conclusies en aanbevelingen: 
 De raad moet de hand in eigen boezem steken en constateren dat de raad de participatie – die zij zelf zo graag wil 

– soms frustreert; 
 Blijf  als  raadslid zo dicht mogelijk bij  je eigen opvattingen en sta daardoor vaker  in de procesrol  in plaats van 

direct een mening te hebben over de inhoud; 
 Stap als raadslid veel sneller op de situatie af en luister ter plekke en uit eerste hand wat er speelt; 
 De  verwachtingen  van  de  burgers  (en  andere  belanghebbenden)  en  van  de  raadsleden  zouden  veel  beter 

gemanaged moeten worden, waarbij de raadsleden het goede voorbeeld hebben te geven door niet halverwege de 
spelregels aan te passen; 

 De raad moet goede kaders vaststellen,  voorafgaand aan de participatie; 
 De  raad  zou  zichzelf  beter  moeten  toerusten  in  het  afwegen  van  belangen  en  het  omgaan  met  lobby’s  en 

participerende burgers; 
 Ook burgers moeten de kans krijgen tot professionele begeleiding in het participatie‐ en besluitvormingsproces; 
 Participatieprocessen  moeten  niet  alleen  goed  ingekaderd  zijn  maar  ook  voorzien  worden  van  omlijnde 

tijdslimieten; 
 De raad moet na participatie durven doorpakken in projecten; 
 Laat de raad onderling een groep raadsleden delegeren naar participatieprocessen om goed te  luisteren en een 

eigenstandige  rapportage  uit  te  brengen  aan  de  raad.  Dit  zou  de  deskundigheid  van  de  raad  in  de  breedte 
bevorderen. 

 De gemeente moet op regionaal niveau pal voor de belangen van de stad staan en minder compromissen willen 
sluiten met andere bestuursorganen; 

 Een  fractievoorzitter zou het politieke systeem in Nederland wel willen aanpassen met een districtenstelsel en 
met kiesdrempels. Een andere fractievoorzitter zou graag een coalitie loze college van B&W willen hebben zoals 
in Leusden; 

 Breidt de raad uit met vele raadsleden, die als ambassadeurs uitzwermen in de stad;  
 Laat het raadslidmaatschap een fulltime job zijn; 
 Laat de raadsleden veel dichter tegen de ambtenaren aanschurken, want zij kennen de dossiers het beste. Denk 

als raadslid mee met het ambtelijke proces, eventueel zelfs in stafvergaderingen met de wethouders; 
 Denk vanuit de burger en zorg dat je altijd je besluit kunt uitleggen, ook door te zeggen dat een besluit niet jouw 

eerste keus is maar een compromis is naar de andere partijen; 
 De raad moet veel meer leren van evaluaties van voorgaande projecten en besluiten. 
 
 
 
 
(* Gerard Chel, Carla Hartog, Peter de Langen, Roelie Norp en Theo Stubbé 


