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Steeds vaker vraagt de overheid inwoners in het kader van burgerparticipatie mee te denken 
of te doen. Ook in de gemeente Ede is dit het geval. De Rekenkamercommissie (RKC) Ede 
heeft gekeken naar het beleid (papier) en de uitvoering (praktijk) van burgerparticipatie. 
 
Wat wil de gemeente? 
In de plannen van het college van B en W staat dat de gemeente het belangrijk vindt om inwoners 
vroegtijdig te betrekken bij ontwikkelingen en plannen. De gemeente heeft dit idee verder uitgewerkt 
en opgeschreven in de Nota Burgerparticipatie (2011). Hoe de gemeente wil omgaan met ideeën 
van inwoners zelf, zogenaamde burgerinitiatieven, wordt hierin niet of nauwelijks besproken.  
 
Wat doet de gemeente? 
In de praktijk komt het er op neer dat ambtenaren bepalen of en hoe zij inwoners bij hun werk 
betrekken. De wijkregisseurs binnen de gemeente spelen hierbij een belangrijke rol. In de meeste 
gevallen gaat het om een advies over een bepaald plan. De ambtenaren en het college gaan dan 
met inwoners in gesprek. De gemeenteraad komt pas later in beeld, vaak pas in de besluitvormende 
fase. Af en toe bezoekt de gemeenteraad - op uitnodiging en als toehoorder - bepaalde 
bijeenkomsten.  
 
Wat vinden ambtenaren, inwoners en gemeenteraadsleden? 
Ambtenaren geven aan dat de richtlijnen op papier niet goed aansluiten bij de praktijk: ze zijn te 
algemeen en gaan niet ver genoeg. Inwoners vinden het leuk om te kunnen adviseren, maar missen 
soms wat stappen in het proces en kunnen de informatie niet altijd goed vinden. De gemeenteraad 
vindt dat hij vooral moet beslissen voor alle inwoners en niet alleen voor de inwoners die hebben 
meegedacht of meegedaan. Hiervoor hebben raadsleden echter wel behoefte aan meer informatie 
over het proces dat inwoners met de ambtenaren en het college hebben doorlopen.  
 
Ruimte voor verbetering 
Uit het rapport van de RKC komt naar voren dat niet iedereen binnen de gemeente hetzelfde idee 
heeft bij burgerparticipatie. Het kan geen kwaad om hier met elkaar over na te denken. Daarnaast 
is het tijd de Nota Burgerparticipatie te vernieuwen en meer aan te laten sluiten op de praktijk. Verder 
valt op dat de gemeente burgerparticipatieprojecten niet evalueert met de inwoners die hebben 
meegedaan. Ten slotte concludeert de RKC dat inwoners van de gemeente zich niet altijd goed 
vertegenwoordigd voelen en/of betrokken zijn bij burgerparticipatieprojecten. 
 

Februari 2016 
 
Burgers betrekken in Ede 
 

Papier versus praktijk 
 


