
 

 

Titel  

WAAR BLIJFT DAT BURGERINITIATIEF 
 

Looptijd  

juli 2010 - december 2010 
 

Presentatie 

De presentatie van het rapport was op 18 maart 2011 aan burgemeester Aboutaleb. 
 

Vraagstelling  

Het is een ongevraagd advies.  

 

De productiegroep Burgerinitiatief heeft als hoofdvraagstelling geformuleerd: Hoe 
functioneert het participatie-instrument Burgerinitiatief, bij zowel de centrale gemeente als 
de deelgemeenten?  

Om tot een beantwoording hiervan te kunnen komen, is naar het antwoord op 
onderstaande subvragen gezocht:  
- Met welke bedoeling is het instrument Burgerinitiatief in het leven geroepen?  
- Hoe luiden de Rotterdamse regelingen?  
- Hoeveel Burgerinitiatieven zijn er tot oktober 2010 ingediend, bij gemeenteraad en 



deelgemeenteraden? - Hoeveel zijn daarvan in behandeling genomen?  
- Hoeveel behandelde Burgerinitiatieven zijn door de raden overgenomen? - Welke 
onderwerpen betrof het?  
- Hoe verhoudt het Burgerinitiatief zich tot andere participatie-instrumenten?  
- Hoe is de bekendheid van het instrument Burgerinitiatief bij de burgers?  
 
Tijdens het onderzoek door de productiegroep ontstonden nog de volgende aanvullende 
vragen:  
- Waarom is het instrument Burgerinitiatief zo onbekend en hoe kan daar verbetering in 
worden gebracht?  
- Zijn er procedurebelemmeringen die de indiening van Burgerinitiatieven door de burger 
ontmoedigen?  
- Wat kan veranderd worden zodat een groter aantal van de ingediende Burgerinitiatieven 
wordt behandeld en eventueel overgenomen door de raden?  
 

Aanpak  

De werkwijze is als te doen gebruikelijk: allereerst gaat de productiegroep van het 
BurgerPanelRotterdam bestaand algemeen informatiemateriaal verzamelen over het 
onderwerp (zie: geraadpleegde literatuur in de bijlagen). Maar om het kader van een 
Burgerinitiatief duidelijker af te bakenen hield de productiegroep Burgerinitiatief vooraf een 
brainstormbijeenkomst rond de vraag 'Wat zou een Burgerinitiatief moeten zijn?', uitgaande 
van de huidige omschrijving 'verzoek om een bepaald onderwerp op de raadsagenda te 
krijgen'.  
 
Hierna werden de taken verdeeld tussen de leden van de productiegroep om bij de 
Rotterdamse deelgemeenten (13, zonder Rozenburg) te zoeken naar:  

* dossiers van de Burgerinitiatieven; 
* overzicht hoe de behandeling was, waarom wel/niet uitgevoerd;  
* wanneer het Burgerinitiatief is toegezegd en wat het werkelijke (uitgevoerde) resultaat is;  
* hoe de Verordeningen eruit zien en of er verschillen zijn.  
 
De griffier van de (deel)gemeente is de aangewezen contactpersoon en samen met de 
(deel)gemeentesecretaris in eerste instantie verantwoordelijk voor het in gang zetten van 
het proces. Het onderzoek naar de stand van zaken bij de verschillende deelgemeenten naar 
aanleiding van bovenstaande vragen leverde heel uiteenlopende ervaringen op.  



 

 

De leden van het BurgerPanelRotterdam zijn vanzelfsprekend vooral geïnteresseerd in de 
meningen en reacties van hun stadgenoten. Daarom is een digitale enquête opgesteld die 
naar de eigen leden is gemaild met de vraag om deze onder hun achterban te verspreiden. 
Met een advertentie in alle huis-aan-huisbladen op 5 en 12 december 2010 werd een 
oproep aan alle Rotterdammers gedaan naar www.burgerpanelrotterdam.nl te gaan en de 
vragenlijst in te vullen.  
 

Bijzonderheden  

Zoals bij ieder nieuw onderwerp maakt een productiegroep van het BurgerPanelRotterdam 
eerst 'omtrekkende bewegingen': informatie inwinnen, verkennen, anderen bevragen, 
afbakenen. Bij de productie Burgerinitiatief rees al snel de vraag: is het wel een kwestie om 
aan de Burgemeester & Wethouders te presenteren? Het BurgerPanelRotterdam is ingesteld 
door het college en rapporteert de bevindingen daaraan, in het bijzonder aan het collegelid 
dat het desbetreffende onderwerp in zijn/haar bestuurlijke portefeuille heeft. Het college 
dient officieel binnen een termijn van zes weken schriftelijk en inhoudelijk te reageren. Een 
Burgerinitiatief daarentegen wordt ingediend bij de raad, die bij een positieve beslissing het 
college opdracht tot uitvoering geeft (dualisme, zie hiervoor). Gezien dit laatste is het 
verband met het gemeentebestuur helder en stond niets het onder handen nemen van dit 
onderwerp in de weg. Bovendien is de burgemeester ook de voorzitter van de 
gemeenteraad. 

 


