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Voorwoord 
 
Ook in 2021 dwingt de coronapandemie ons creatief om te gaan met het vervolgen van onze 
taken. We zijn behendig geworden in het online ontmoeten, maar gelukkig kan er soms ook 
weer fysiek afgesproken worden met de gemeenteambtenaren.  
 
Omdat het Burgerpanel een vrijwilligersorganisatie is, is het onderling contact houden van 
de panelleden en werkgroepen van belang. Onze leden zijn bij ons aangesloten omdat ze 
een groot kritisch hart hebben voor Rotterdam en omdat ze het niet kunnen laten zich te 
bemoeien met de ontwikkelingen in de stad op gebied van dienstverlening. Maar onze leden 
kiezen ook voor een laagdrempelige organisatie als het Burgerpanel, omdat ze dat graag 
samen met andere Rotterdammers doen. Elkaar ontmoeten, uitdagen en met elkaar van 
gedachten wisselen is van essentieel belang voor het functioneren van onze vrijwilligers.  
Dat is gebleken door de grote opkomst bij de plenaire vergaderingen.  
 
Met onze nieuwe contactambtenaar binnen de gemeente Rotterdam bij de afdeling 
Dienstverlening Jurgen Walters, loopt de communicatie prettig en vlot. We houden elkaar  
op de hoogte van de status van de lopende projecten. De wisseling van de wacht van de 
projectleider is ook soepel verlopen en de werkgroepen hebben gewoon hun doorgang 
kunnen vinden door een goede overdracht. Dit jaar zijn er dus een aantal grotere 
veranderingen in de organisatie die prima zijn uitpakt.   
 
De gemeente hebben we bij verschillende onderwerpen op weg geholpen met het kritisch 
beoordelen van haar dienstverlening. Want daar ligt onze taak èn onze kracht: beoordelen 
of de Rotterdammer beter wordt van gemeentelijke dienstverlening in de breedste zin van 
het woord. Dit hopen we in 2022 met meer live ontmoetingen voort te zetten. 
Graag hadden we ons derde lustrum gevierd in 2021. Alles stond op de rit. Helaas moesten 
we het feest uitstellen in verband met de Coronamaatregelen. Dat hebben we tegoed in 
2022 waar we de voorbereidingen weer oppakken en voortzetten.  
 
  
Herman Groeneveld 
Voorzitter Burgerpanel Rotterdam 
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1. De organisatie  
 
Hoe zag onze organisatie eruit in 2021 en wat waren onze doelen? Dat leest u in een 
notendop in dit hoofdstuk. 
 
Missie 
Het Burgerpanel Rotterdam levert een positieve bijdrage aan het leefklimaat van de stad 
door het doen van onafhankelijk onderzoek, vanuit de beleving van de Rotterdammers,  
naar de dienstverlening van de gemeente Rotterdam.  
 
Bestuur 
Stichting Burgerpanel Rotterdam heeft vier bestuursleden. Zij zijn verantwoordelijk voor  
het bewaken van de missie, stellen het beleid vast en sturen de projectleider aan.  
 
Plenaire panel 
Het plenaire panel bestaat uit alle leden en bestuursleden samen, allen zijn vrijwilligers van 
het Burgerpanel Rotterdam. Zij komen eens per zes weken bijeen om de voortgang van de 
werkgroepen te bespreken en de organisatorische aspecten van het panel door te nemen. 
Tevens dienen deze bijeenkomsten als ontmoetingsplaats voor de leden en is het een 
platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen.  
 
Werkgroepen 
Het Burgerpanel was ook dit jaar opgesplitst in meerdere werkgroepen. Het uitgangspunt 
daarbij is dat een werkgroep per onderwerp in een vroeg stadium met de gemeente en 
vooral op beleidsniveau overlegt. We gaan in gesprek met de verantwoordelijke 
ambtenaren. Waar nodig worden de resultaten van de samenwerking en de eventuele 
conclusies per brief aan de wethouder gecommuniceerd als sluitstuk.  
 
Communicatiegroep 
De communicatiegroep is verantwoordelijk voor alle vormen van communicatie. Zij bewaakt 
dat de publicaties van het Burgerpanel passen binnen de missie van het panel. De kanalen 
die de groep gebruikt zijn: Twitter, Facebook, Instagram, website, nieuwsbrieven en 
persberichten. Daarnaast draagt de werkgroep communicatie bij aan naamsbekendheid  
van het Burgerpanel. In ons digitale panel, de ‘vrienden’ zitten bijna 600 vrienden die wij  
een aantal keer per jaar per e-mail verzoeken onze enquêtes in te vullen. De respons op 
deze mini-enquête ligt op ongeveer 40%.  
 
Lustrumgroep 
In het kader van het 15 jarig bestaan van het Burgerpanel Rotterdam is er een speciale 
lustrumgroep samengesteld. Deze was verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte 
locatie, het meedenken over het concept i.s.m. Vers Beton en voor het leveren van een 
inhoudelijke bijdrage. Daarnaast brachten zij het lustrum onder de aandacht via social media 
en waren zij verantwoordelijk voor het genereren van voldoende bezoekers. Door de 
coronamaatregelen is het lustrum uitgesteld tot 2022. Het vindt plaats op 2 juni 2022.   
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Redactie 
Naast de communicatiewerkgroep heeft het Burgerpanel een redactie. Deze groep bestaat 
uit twee leden die de laatste check op onze rapportages verzorgen voordat deze worden 
aangeboden aan de betreffende wethouder en worden gepubliceerd op de website.  
 
Professionele ondersteuning 
Tot juli 2021 werd het panel professioneel ondersteund door Tatjana van Rijswijk (12 uur per 
week op freelance basis; sinds 2016). Daarna nam Natascha van der Horst het stokje over. 
De professionele ondersteuning adviseert het bestuur en begeleidt de werkgroepen, de 
communicatiegroep en de plenaire bijeenkomsten. Zij is het vliegwiel en de olie tussen de 
diverse activiteiten, zorgt voor kwaliteitsbewaking en de voortgang van de werkgroepen.  
 
Mutatie leden 
Het Burgerpanel Rotterdam heeft in 2021 één nieuw lid mogen begroeten. Twee leden zijn 
verhuisd en zijn uitgetreden. Een lid heeft aangegeven onvoldoende tijd te hebben om een 
bijdrage te kunnen leveren. Het panel bestaat eind 2021 uit 23 leden inclusief de 
Projectleider.  
 
Afspraken met de gemeente: 
Voor het verkrijgen van de subsidie zijn de volgende afspraken met de gemeente gemaakt: 

• Minimaal 5 ongevraagde adviezen. 
• Maximaal 5 gevraagde adviezen c.q. max 5 keer deelnemen aan panel, jury e.d. 

vanuit de clusters of bestuur. 
• Schouwen, van bijvoorbeeld de metrostations. 
• Actieve deelname aan b.v. conferenties, bijeenkomsten, discussies etc., gevolgd  

door een verslag dat gepubliceerd kan worden. 
• Gericht gebruik van social media om hiermee nieuwe doelgroepen te bereiken en  

om de achterban van het Burgerpanel te vergroten. 
• Verdere uitbreiding van de digitale achterban: “Vrienden van het Burgerpanel”. 
• Op peil houden van het aantal leden (het streven is een groep van ca 25). 

 
Tenslotte kunnen we concluderen dat ondanks de corona pandemie in 2021 we onze 
afspraken met de gemeente zijn nagekomen.  
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2. De adviezen van 2021    
 
In 2021 hebben we de volgende adviezen over onderstaande onderwerpen behandeld en 
uitgebracht aan de gemeente: 
 
 
Deelvervoer en vervoersvoorkeuren van  
autobezitters in Rotterdam  
In het kielzog van de adviezen over fietsparkeren in het 
centrum van de stad heeft het BP zich ook gebogen over het 
gebruik van deelvervoer en de wensen van autobezitters in 
Rotterdam. Uit een enquête onder onze vrienden bleek dat 
deelvervoer in de vorm van scooters en/of deelauto’s 
voornamelijk wordt gebruikt door niet autobezitters. 
Autobezitters laten hun auto meestal staan voor ritten 
binnen de stad en zouden het OV gebruiken als  
de ketenmobiliteit verbeterd en betaalbaarder wordt. 
 

 
 
 
Mantelzorgers Ontzorgen  
Rotterdam heeft naar schatting 80.000 mantelzorgers  
die op regelmatige basis zorgen voor een andere 
Rotterdammer. Uit ons eigen netwerk bleek dat 
mantelzorgers niet altijd de weg weten te vinden naar  
de aangeboden hulp en een deel zelfs niet weet dat ze 
mantelzorger zijn. Zij zorgen ‘simpelweg’ voor iemand 
anders. De vraag is dan ook ‘hoe kunnen mantelzorgers  
in Rotterdam ontzorgd worden?’.  
 
 

  

Advies van het Burgerpanel t.a.v. deelvervoer 
 

• Maak het aantrekkelijker om te voet, met de fiets of het OV naar het centrum te 
gaan. 

• Zorg voor genoeg fietsparkeerplekken.  
 

Maart 2021 
 

Advies van het Burgerpanel t.a.v. de Mantelzorg 
 

• Informeer de burgers over mantelzorg en de bijbehorende producten van de 
gemeente op en via de website van de gemeente.  

• Zorg ervoor dat de Mantelfoon goed te vinden is voor de mantelzorger.  
Die wordt nog heel schaars gebruikt terwijl het een fantastisch instrument is. 

 
April 2021 
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Programma van eisen herinrichting  Hofplein’   
van de gemeente Rotterdam 
Op verzoek van de gemeente hebben we kritisch gekeken 
naar de herinrichtingsplannen van het Hofplein. Hoewel  
het BP gecharmeerd is van de plannen, zijn er ook zorgen.  
Met name fietsparkeren, kleinschalige horeca en een 
openbaar toilet (of verwijzing daarnaar) ontbreken in de 
plannen. Daarnaast zijn er vragen over de bestrating en of 
die aansluit bij de Coolsingel en andere toegangswegen. 
 
 

 
 
 
Fietscoaches op de Coolsingel  
Fietsparkeren is een onderwerp dat we al drie jaar 
nauwgezet volgen. De aanleiding om dit op te pakken was de 
renovatie van de Coolsingel en onze eigen ergernis aan de 
hoeveelheid fietsen die rondslingeren op de Coolsingel. Drie 
jaar geleden adviseerden wij wethouder Bokhove om de 
Coolsingel vrij te houden van geparkeerde fietsen en/of 
weesfietsen. Dat bleek geen optie voor de gemeente. Wel 
zou er een fietsparkeerplan komen voor het centrum waarbij 
nieuwe voorzieningen gepresenteerd zouden worden. Eind 
2020 kwam de gemeente met een korte termijn visie voor 
het fietsparkeren in het centrum waarop het BP destijds een reactie op heeft gegeven. De 
problemen bleven. In 2021 zette de gemeente fietscoaches in om mensen te bewegen hun 
fietsen op de juiste plekken te stallen. Ook dit heeft niet tot verbetering geleid. Opnieuw 
heeft het BP een brief geschreven en een advies aan de wethouder gestuurd.  
 

 

Advies van het Burgerpanel t.a.v. de Herinrichting van het Hofplein 
 

• Zorg ervoor dat de veiligheid van voetgangers en fietsers geborgd is. 
• Neem voorzieningen voor fietsparkeren op in het ontwerp. 
• Voorzie in kleine horeca en openbare toiletten. 

 
April 2021 

Advies m.b.t. Fietscoaches op de Coolsingel 
 

• Maak duidelijk wat de regels zijn met betrekking tot fietsparkeren. 
• Maak inpandige fietsenstallingen met een openbaar toilet. 
• Overleg met werkgevers in de buurt om fietsenstalling voor hun eigen personeel 

te faciliteren. 
 

December 2021 
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Apps, Lust of Last?  
Er zijn veel apps die informatie bevatten over Rotterdam. 
Onduidelijk is of die apps van de gemeente zijn. Verder lijkt 
er een wildgroei te zijn. We gingen met de gemeente om de 
tafel zitten om orde te scheppen en we vroegen onze 
vrienden welke apps ze kenden en welke ze gebruikten.  
Op grond van het overleg en de uitkomsten van de enquête 
brachten we een advies uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Advies m.b.t. Apps, Lust of Last? 
 

• Maak apps alleen als daar nut en noodzaak voor is. Onderzoek dit van tevoren en 
ook als de app eenmaal in gebruik is.  

• Beheer de apps centraal. 
• Maak de gemeente apps toegankelijk en overzichtelijk via de website van de 

gemeente. 
• Combineer apps waar mogelijk zodat een inwoner niet hoeft te zoeken naar de 

goede app, maar daar naartoe geleid wordt. 
• Zorg ervoor dat eenvoudige taal gebruikt wordt, laat de app voor zich spreken. 

 
December 2021 
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3. Lopende onderwerpen 
 
Een aantal onderwerpen vindt het BP dermate belangrijk dat deze blijvend worden 
gevolgd en getoetst. Dat gebeurt onder meer door mee te lezen, een bijeenkomst bij te 
wonen of aan de betreffende contactpersoon van de gemeente te vragen naar een update.  
 
 
Zwerfafval, ‘een reis naar een schonere stad’ 
In het eerste kwartaal zou het BP een reactie krijgen op bevindingen van het BP op het 
document Schonere stad. Door het uitblijven van een uitnodiging van het Projectbureau 
heeft deze online bijeenkomst niet plaatsgevonden. Dit onderwerp pakt het burgerpanel  
in 2022 weer op.    
 
 
Inburgering 
Doordat de nieuwe wet op de Inburgering steeds opgeschoven is, heeft de gemeente nog 
geen start kunnen maken met de nieuwe opzet zoals aangekondigd in de Rotterdamse 
Aanpak Statushouders. Het BP heeft ook dit jaar overleg gevoerd met een lid van het 
implementatieteam over de stand van zaken en de voortgangsrapportages. Deze bevatten 
mooie voornemens maar de vraag is hoe je controleert of de inschrijvingen goed gaan.  
Voor statushouders is er een flink budget en voor gezinsmigranten is dat veel minder.  
De weg voor het afleggen van het traject is omslachtig en kan eenvoudiger. Als de wet  
per 1 januari 2022 ingaat, zullen we in de loop van dat jaar weer bijeenkomen om de 
vorderingen te bespreken. Mede aan de hand van de voortgangsrapportages die aan  
de raad zijn verstrekt. 
 
 
Druktemeter-app SpotR 
Wie wil weten hoe druk het is in een bepaald deel van de stad, kijkt op de druktemeter-app 
SpotRotterdam van de gemeente. In één oogopslag zie je of het druk is of rustiger dan 
normaal. Maar wie gebruikt deze app, werkt hij feilloos en voor wie is hij bedoeld?  
Wat schiet de Rotterdammer er mee op? We hebben verschillende testen uitgevoerd en 
gesprekken gevoerd met de ontwikkelaars. Wij zetten kritische vraagtekens bij nut en 
noodzaak van deze app. Onze inschatting is dat weinig Rotterdammers gebruik maken  
van de app. Uiteindelijk weten Rotterdammers zelf wel waar en wanneer het druk is in  
hun buurt of de stad en of ze daar wel of geen zin in hebben.  
 
 
Aardgasvrij wonen  
Dit is een omvangrijk en langdurig project. Er zijn enkele proefwijken. In Bospolder is 
bijvoorbeeld nu een voorstel gedaan aan bewoners voor de aansluiting op stadsverwarming. 
De werkgroep kijkt met name naar de relatie burger-gemeente in het proces van 
vernieuwing: hoe gaat de gemeente met haar inwoners om in het proces van verandering? 
 
Er is een vervolggesprek geweest met de projectleider in de pilot wijk Reyeroord. De 
informatievoorziening aan de bewoners is verbeterd. De vraag blijft of het voldoende is  
om mensen zover te krijgen van het gas af te gaan door een subsidie aan te bieden als  
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een tegemoetkoming in de kosten. Een lastig punt is de vervanging van cv-ketels tijdens  
dit proces van vernieuwing. Oude nog bruikbare ketels worden nu opgeslagen. 
Het project bestaat uit vijf delen en loopt door tot het 2e kwartaal 2022. De focus ligt bij  
de niet in enige verband (VVE) aangesloten bewoners van koopwoningen. 
 
Een aantal leden heeft in 2021 fysieke en online georganiseerde bijeenkomsten bijgewoond, 
die gerelateerd waren aan het onderwerp Aardgasvrij wonen.  
 
 
Studentenhuisvesting 
Dat er een tekort aan woningen is, is algemeen bekend. Starters kunnen niet goed 
doorstromen en er is in Rotterdam ook tekort aan betaalbare studentenhuisvesting.  
Daarom is met een groot aantal partijen het studentenhuisvestingsakkoord opgesteld met 
de gemeente Rotterdam als trekker. Het Burgerpanel dook in de mazen van dit akkoord, 
want wat is betaalbaar?  
 
Dit jaar heeft het Burgerpanel gesproken met de doelgroep om helder te krijgen waar 
studenten zelf behoefte aan hebben. Verder hebben we overlegd met de gemeente en met 
een instelling in het hoger onderwijs. Daarnaast is de rol van de gemeente onderwerp van 
het onderzoek. Begin 2022 zullen we advies uitbrengen over dit onderwerp.  
 
 
Metrostations 
Door de corona situatie is er ook in 2021 niet geschouwd. Het was niet verantwoord om  
met een groepje de stad in te gaan. Daarnaast wilde een aantal getrouwe leden die altijd 
schouwen, niet graag met het openbaar vervoer. Eind 2021 reden de metro’s weer in 
aangepaste schema’s wegens technische problemen waardoor het daar ongewenst druk 
was.  
Het plan was met name het Metrostation Maashaven opnieuw te schouwen omdat daar 
door gemeente en de RET vernieuwingen zouden zijn aangebracht. Schouwen blijft nog  
altijd voor het Burgerpanel een vaste activiteit. Hopelijk kan dit in 2022 weer actief worden 
opgepakt.  
 
 
Vliegveld Zestienhoven / Rotterdam Airport 
Het lijkt erop dat de participatie van bewoners anders uitpakt dan gewenst. Het Burgerpanel 
volgt de stand van zaken ten aanzien van participatie en politiek. Eind 2021 laait de discussie 
weer op of het vliegveld Rotterdam moet plaatsmaken voor een groene stadswijk in de 
polder. De vraag is hoe dit in 2022 gaat uitpakken.    
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4. Nieuwe onderwerpen     
 
In 2021 zijn we gestart met een aantal nieuwe onderwerpen die in 2022 worden afgerond. 
In dit hoofdstuk geven we kort weer welke onderwerpen er onder handen zijn en welke 
stappen in 2021 zijn gezet.  
 
 
ASO gedrag in het verkeer  
Dit onderwerp is momenteel volop in de aandacht. ASO gedrag  lijkt toegenomen te zijn 
tijdens corona. Is dat ook zo of valt het meer op omdat er meer wordt thuisgewerkt en er 
minder op uitgetrokken kan worden? Niet alleen de straatraces  zijn een bron van ergernis,  
ook ander verkeer zoals brommers en het groeiende aantal fietskoeriers en elektrische 
fietsen. Opheldering is gewenst over de aanpak vanuit de gemeente. Kan het probleem  
met praktische maatregelen worden aangepakt of is het een gedragsverandering die een 
andere aanpak vergt? Is er een rol weggelegd voor handhavers? Hierover meer in een 
gesprek met de afdeling verkeer van Mobiliteit dat volgt in januari 2022.  
 
 
Een hobbelige (op)rit van A naar B 
Er zijn twee nieuwe onderwerpen die gelijktijdig worden onderzocht omdat ze beide 
onderwerpen over het verbeteren van de mobiliteit gaan: 45 km wegen voor de brommobiel 
en stoep op- en afritten voor de scootmobiel, kinderwagen et cetera. Over deze 
onderwerpen heeft heeft het BP een gesprek gehad met zowel een contactpersoon van  
het technisch beheer als een contactpersoon van het functioneel beheer van de afdeling 
stadsontwikkeling. Begin 2022 brengen we voor beide onderwerpen een advies uit aan  
de betrokken wethouder. 
 
45 km wegen van A naar B 
Voor burgers met een brommobiel zijn ringwegen, de Van Brienenoordbrug, Benelux en  
het Schieplein zuid onneembare hindernissen. Fietspaden zijn verboden voor brommobiels.  
Tijdens het gesprek komt naar voren dat het weghalen van een verbodsbord of vervangen 
van een verkeersbord vaak de doorgang voor een brommobiel al verbetert. Er wordt een 
belofte gedaan de aangegeven knelpunten voor de brommobiel na te gaan zodat de 
doorgang makkelijker is of zelfs mogelijk zal zijn.  
 
Stoep op- en afrit  
Burgers met een scootmobiel die door de stad willen rijden, komen vaak stoepranden  
tegen. Op- en afritten bij de kruising of voor de deur van verzorgingshuizen leveren vaak 
moeilijkheden op om de weg te vervolgen. Zou een arcering in een kleur op de stoep een 
oplossing kunnen bieden? Hoe zit het met het beleid van de aanpak van dit soort hinder? 
Voor welke doelgroepen zal een aanpassing tot verbetering leiden in de mobiliteit?  
Dit is iets is dat kan worden opgenomen in richtlijnen voor de buitenruimte.  
Door de inzet van foto’s werd de situatie duidelijk verbeeld. Er wordt gekeken naar korte 
termijn en lange termijn oplossingen om de stoepopgangen beter de laten aansluiten en 
zichtbaar te maken.   
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Investeren en vergroenen in wijken buiten de ring 
Investeringen in en rondom het centrum zijn vaak aan de orde maar hoe zit dat met de 
wijken buiten de ring? Om na te kunnen gaan hoe het gesteld is met deze wijken houden  
we eerst een schouw gehouden in de wijken Zevenkamp, Oosterflank, Beverwaard en 
Ommoord. Over het algemeen zijn de wijken redelijk groen en lijkt investeren onnodig.  
Wel is er aandacht nodig voor de onderhoudstoestand. Dat maken verzakkingen zichtbaar. 
Aandacht voor beheer en onderhoud is hard nodig. Er is gesproken met de afdeling 
stadsbeheer Groenonderhoud en Vergroening. De werkgroep gaat nog in gesprek met  
een andere afdeling binnen de gemeente om tot een advies te komen.  
 
 
Lustrum 
Met een bestaan van 15 jaar zou het Burgerpanel Rotterdam dit jaar haar derde lustrum 
vieren. Voor een bredere bekendheid wordt contact gelegd met Vers Beton, een 
Rotterdamse partij met een eigen platform en brede doelgroep binnen Rotterdam. 
Gezamenlijk wordt er een concept bedacht dat de participatie van Rotterdammers centraal 
zet. Naast een journalistieke en inhoudelijke insteek worden er ook luchtige onderdelen in 
het programma opgenomen. Het doel is om het bestaan en het nut van het Burgerpanel 
meer onder de aandacht te brengen bij Rotterdammers en ambtenaren van de gemeente 
Rotterdam.  
 
De werkgroep gaat op zoek naar een locatie voor ca 100 bezoekers rekening houdend met 
de anderhalve meter regel die op dat moment aan de orde is. Er is hard gewerkt het lustrum 
onder de aandacht te brengen door online actief te zijn en met het verspreiden van een 
persbericht. Daarnaast was de uitnodiging tot deelname verstuurd aan de vrienden, 
contactpersonen van de gemeente en andere partijen die van waarde zijn voor het BP. 
Daarmee was de aanmeldingsprocedure in gang gezet op de website. Het zag er naar uit  
dat we met een volle bak het lustrum zouden vieren in november 2021. Omdat er toen 
opnieuw sprake was van een lockdown en extra coronamaatregelen, is er besloten het  
uit te stellen naar 2022.  
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6. Aan meegewerkt en/of deelgenomen 
 
De leden en de vrienden van het Burgerpanel hebben actief deelgenomen aan 
verschillende bijeenkomsten, congressen en debatten. Een aantal daarvan vonden online 
plaats. Daarnaast wist de gemeente ons te vinden als het om het meedenken en toetsen 
ging van hun communicatie of diensten naar de Rotterdammers.  
 
 
Omgevingstafel Rotterdam, een participatie-instrument  
Rotterdam werkt aan een Rotterdamse omgevingsvisie. In de omgevingsvisie worden 
kernbeslissingen en gebiedsuitwerkingen gemaakt over de koers die de stad moet varen.  
Het begon ooit met de Verkenning omgevingsvisie Rotterdam in 2018, gevolgd door het 
gespreksdocument ‘De Veranderstad’ in 2019.  
Het Burgerpanel heeft op verzoek van de gemeente Rotterdam in 2020 en 2021 meegewerkt 
aan verschillende sessies (omgevingstafels) over de te bepalen koers voor de stad, samen 
met nog meer dan 20 verschillende Rotterdamse partijen. Van bedrijfsleven tot onderwijs, 
van Waterschappen tot aan Rotterdam Festivals. Rol van het Burgerpanel daarin was vooral 
het beoordelen van de participatie. Hoe gaat de gemeente, maar ook andere organisaties, 
om met de bewoners in de stad?   
 
 
Congresfestival Ouder & Sterker 
Meerdere leden van het BP hebben deelgenomen aan dit digitale festival. Ze waren 
enthousiast over de inhoud van het programma en de organisatie.     
 
      
Groene subsidieregeling  
De website duurzaam010 is door de gemeente in het leven geroepen om een overzicht te 
bieden van alle verschillende subsidies voor het verduurzamen van je huis. We hebben de 
website getest en onze bevindingen met de projectleider gedeeld. Zoals het ontbreken  
van voordelen die je overhalen een subsidie aan te vragen. Op de site zelf staat weinig tekst 
maar veel plaatjes die je leiden naar andere informatie waardoor je snel het overzicht 
kwijtraakt. De contactpagina biedt veel opties behalve een vast punt waar je terecht kunt 
voor je vragen.  
We vragen ons af wat het doel van de site is: informatieverstrekking of mensen over de streep 
trekken om aan de slag te gaan met verduurzaming.  
 
 
Vraagwijzer 14010 
Ook dit jaar werd het Burgerpanel gevraagd de bereikbaarheid van de Vraagwijzer te 
toetsen. De afdelingen MO/MOW/Vraagwijzers & Projecten ervoeren een enorme druk 
omdat het beoogde percentage beantwoorde telefoontjes niet gehaald werd. Het doel  
was de dienstverlening van 14010 te verbeteren door de telefonische bereikbaarheid te 
verkorten voor ten minste twee maanden. Het Burgerpanel deelde een enquête onder  
de vrienden over de dienstverlening en bereikbaarheid en koppelde de resultaten terug. 
Uit onderzoek kwam naar voren dat de verkorte bereikbaarheid niet de oplossing was en 
werden de oude tijden weer ingevoerd.  
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Stadsdebat over toekomst bestendige Wijken 
Twee leden namen deel aan het debat. In de sessie in Prinsenland Het Lage Land wordt 
verteld op welke manier toekomstbestendig wordt gemaakt. De brochure Wijk van de 
toekomst is gaat verder onder de noemer toekomstwijken waar thema’s als energietransitie, 
klimaatadaptatie, langer thuis wonen, sociaal en mobiliteit worden geïntegreerd. 
 
 
Partner- en Klanttevredenheidsonderzoek van de Mantelfoon 
Door de projectleider van de Mantelfoon en projectcöordinator van VIT010 zijn we gevraagd 
de onderzoeksvragen mee te lezen voor tevredenheidsonderzoeken voor Partners en voor 
Klanten van de mantelzorgers. Hierin hebben de leden suggesties gegeven ten goede van de 
leesbaarheid en een logische volgorde van de vraagstelling. Deze feedback is meegenomen 
in de onderzoeken. De rapporten zijn eind dit jaar toegestuurd en worden in 2022 gebruikt 
voor punten waaraan gewerkt kan worden.   
 
 
Brief bijstandsgerechtigden  
Op verzoek van de gemeente heeft het BP gereageerd op de conceptbrief die naar 
bijstandsgerechtigden gestuurd zou worden. De vraag was vooral goed te kijken of de brief 
in begrijpelijke taal was geschreven. Omdat die nogal ingewikkeld was, heeft het BP een 
nieuwe versie geschreven. Die werd in dank aanvaard maar helaas bleek de oorspronkelijke 
brief al verstuurd te zijn door miscommunicatie van de deadline.  
 
 
Menselijke Maat  
De gemeente vroeg twee panelleden deel te nemen aan de Menselijke Maat. Een 
groepsgesprek waar een tiental Rotterdammers hun ervaringen en tips delen als het gaat om 
het handelen vanuit de Menselijke Maat door de gemeente. Helaas geen goed ervaring over 
de Menselijke Maat aangezien het meer ging over bijvoorbeeld hoe vriendelijk je behandeld 
werd door Gemeente instanties. De conclusie is dat er nog veel te winnen is op het gebied 
van echte hulp. Dat mensen vaak met een kluitje in het riet gestuurd worden.  
Vriendelijkheid is belangrijk maar echt een stap verder komen belangrijker. Het advies is dan 
ook je als gemeente daar op te richten. 
 
 
Klimaatakkoord  
Een aantal leden meldde zich aan voor deelname aan het Rotterdamse Klimaatakkoord. 
Deze fysieke bijeenkomst was eveneens door corona geannuleerd en vindt afhankelijk van 
de coronamaatregelen fysiek of online plaats in januari 2022.  
 
 
Energieconferentie 
Ook hier had een aantal leden zich aangemeld. De conferentie werd helaas uitgesteld door 
de coronamaatregelen. 
 
 



 
   

 
Jaarverslag 2021 – Burgerpanel Rotterdam  

 

15 

Nieuwe bewoners Rotterdam 
Het Burgerpanel is gevraagd een enquête uit te zetten onder de leden over de hoe de 
gemeente nieuwe bewoners het beste kan benaderen om welkom te heten en te voorzien 
van informatie.  
Het Burgerpanel attendeerde de gemeente om Young010 te benaderen omdat het een 
jongere doelgroep is. Ook heeft het BP de enquête onder de achterban, de vrienden, 
uitgezet. Een groot aantal van de vrienden hebben de enquête ingevuld en de resultaten  
zijn aan de gemeente aangeleverd. 
 
 
Wegwijzer Hulp en Zorg 
Het Burgerpanel is gevraagd de website te bekijken naar Vraagwijzer en de Wegwijzer Hulp 
en Zorg. Vervolgens vond een onlinegesprek plaats met een contactpersoon van het cluster 
maatschappelijke ontwikkeling. De website is speciaal ingericht in thema’s en de acht of 
negen loketten zijn speciaal bedoeld om de zelfredzaamheid te bevorderen.  
 
We komen tot de conclusie dat de opzet van de gemeentewebsite het moeilijk maakt om 
informatie te vinden. Verder staat er vaak veel tekst op een webpagina of juist een 
beeldvullende foto waardoor je een keuzemenu niet ziet. 
 
Tijdens het gesprek heeft het Burgerpanel geadviseerd om naar andere steden te kijken die 
een gebruiksvriendelijke website hebben, de teksten kort en bondig te houden en tenslotte 
een extra menu-item toe te voegen met Hulp en Zorg. In begin 2022 komt er een 
vervolgafspraak met een groepje collega’s van het cluster MO.  
 
 
Wijkraden Nieuwe Stijl 
Eind 2021 was er een online sessie over Wijk aan Zet. Enkele leden hebben deze sessie 
gevolgd om meer inzicht te krijgen over de werking van de inzet van 39 wijkraden in heel 
Rotterdam. Zowel wethouder Roos Vermeij en Van Gils lichtte het nieuwe bestuursmodel 
toe. Een wijknetwerker uit Charlois sloot aan en gaf aan dat een wijkakkoord leidend wordt 
in plaats van een advies.  
Een wijknetwerker uit de Agnesie buurt maakte reclame om je aan te melden als kandidaat 
voor de wijkraad onder het mom van ‘het feest van de democratie’. Wijkraad aan Zet zou  
in 2022 nieuw onderwerp kunnen zijn dat het Burgerpanel gaat volgen.  
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5. Communicatie  
 
Nieuwsbrief 
Ook dit jaar hebben we een nieuwsbrief met een terugblik verspreid onder ons netwerk en 
onze digitale vrienden. In de terugblik staat wat we in 2021 hebben gedaan, welke adviezen 
we hebben uitgebracht en wat er voor 2022 op de agenda staat. De Terugblik is niet meer in 
geprinte vorm verspreid. 
   
Social media 
Onze social media kanalen worden in 2021 grotendeels door de projectleider zelf beheerd 
en ondersteund door Bureau390. Dit bureau verzorgt ook de technische ondersteuning  
van onze website en huisstijl. Zo hebben we al onze communicatie uitingen onder één dak. 
Dit werkt efficiënt en kostenbesparend. Ook hebben ze de realisatie van mailing verzorgd 
voor de uitnodiging van het lustrum.  
 
We zetten diverse social media kanalen in om in contact te blijven met Rotterdammers en 
verschillende doelgroepen te bereiken. Het delen van actuele onderwerpen in Rotterdam  
en reacties op onze posts geeft ons inzicht in wat Rotterdammers vinden. Via Instagram 
bereiken we een jongere doelgroep dan op Facebook. De meeste volgers via dit medium  
zijn tussen de 20-40 jaar oud. We hebben in 2021 gemiddeld om de twee weken een post 
verzorgd, die of over de werkzaamheden en onderwerpen van het Burgerpanel gingen of 
inhaakten op de actualiteit.   
 
Momenteel hebben we: 
2713 volgers via Twitter, een groei van 4,3% t.o.v. 2600 in 2020 
1710 volgers via Instagram, een groei van 22% t.o.v. 1400 in 2020 
576 volgers via Facebook, een groei van 30% t.o.v. 443 in 2020 
 
Website 
De website van het Burgerpanel bevat alle basisinformatie zoals de aangeboden adviezen en 
reacties van B&W, een ledenpagina en contactinformatie. De website wordt geactualiseerd 
en is tijdelijk uitgebreid met een pagina over het lustrum. Via de website komen nieuwe 
aanmeldingen van Vrienden binnen.     
 
Digitale vrienden 
Digitale vrienden zijn Rotterdammers die met ons meedenken. Zij schrijven zich in via de 
website door een e-mailadres en postcode op te geven. We vragen hen een aantal keer per 
jaar mee te werken aan onze mini-enquêtes die we gebruiken ter ondersteuning van onze 
onderzoeken. We zien de ‘digitale vrienden’ als de achterban van het Burgerpanel.  
Hoe meer vrienden, hoe meer we in onze onderzoeken kunnen spreken namens ‘de 
Rotterdammer’. Op dit moment hebben we bijna 600 digitale vrienden. Een groei van 5%  
ten opzichte van 2020. Ook Facebook en Instagram worden ingezet met ‘polls’ over diverse 
onderwerpen. 
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Mini-enquêtes 
Om onze digitale vrienden bij onze onderzoeken te betrekken sturen we hen regelmatig  
een korte enquête, genaamd mini-enquête. In 2021 hebben we 4 mini-enquêtes gehouden 
onder onze vrienden. De response van onze vrienden varieert tussen de 35 en 40%.  
 
Contactambtenaren  
Bij iedere start van een project nemen we contact op met de verantwoordelijke ambtenaar 
bij de gemeente, de contactambtenaar. De contactambtenaar fungeert als informant en 
klankbord voordat het advies aangeboden wordt aan de verantwoordelijk wethouder.  
Door samen te werken met contactambtenaren per onderwerp zijn de lijnen tussen de 
gemeente en het Burgerpanel directer. Het Burgerpanel is beter op de hoogte van de 
plannen van de gemeente en adviezen komen niet uit de lucht vallen. 
 
Tussentijds overleg met de gemeente  
Om de meerwaarde van het Burgerpanel te blijven zien zijn er tussentijdse gesprekken met 
de gemeente. Hierbij is het werkplan van 2022 besproken en de stand van zaken van de 
lopende projecten. Het biedt ruimte om de wederzijdse verwachtingen en de gang van zaken 
te bespreken. Het Burgerpanel zou graag meer gevraagd advies willen zien vanuit de 
gemeente.  
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6. Financiën 
 
Toelichting 
De kosten voor social media zijn hoger dan begroot. Dit komt door de extra uitgaven voor 
het lustrum. 
 
De vergaderkosten zijn lager doordat er maar drie fysieke plenaire vergaderingen zijn 
geweest; de andere twee waren digitaal. 
 
Nog tegoed vanuit subsidie 2021: € 7.749,-. 
 
Er is dit jaar een klein bedrag ten laste gekomen van de reserves, namelijk € 149,-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Budget     Werkelijk 
      
Personeelslasten       
Loon-----  38.600 35.607 
    
Producties   1.400 0 
    
Sociaal Media   2.340 3.978 
     
Onkosten leden   1.170 807 
Onkosten projectleider  0 543 
    
Waarderingskosten   2.300 1.619 
    
Werving/Behoud leden 1.770 266 
    
Huisvesting/vergaderkosten 4.080 2.440 
Bankkosten  0 158 
    
Lustrum   0 6.391 
        

Totaal   51.660 51.809 
 


