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Geachte raadsleden en burgerleden,
Bij de aanbieding van het jaarverslag 2017 van de rekenkamercommissie (onze brief van 31 januari jl.)
hebben wij gemeld dat het onderzoek Burgerparticipatie naar verwachting het eerste kwartaal van
2018 afgerond zou worden.
Het empirisch onderzoek (enquêtes onder deelnemers van diverse participatieprojecten) is inderdaad
afgelopen voorjaar afgerond, maar bij de fase van rapportering (begin mei) merkten wij pas dat er in
2007 formeel een Interactiewijzer als leidraad voor interactie was vastgesteld. Tevens bleek dat er
een (aangepaste) Interactiewijzer vastgesteld zou gaan worden, hetgeen eind mei ook gebeurd is.
Voor ons als RKC was dat reden om alsnog aandacht te schenken aan deze (nieuwe) Interactiewijzer,
tegen het licht van de onderzoeksresultaten.
Rond dezelfde tijd (24 april) werd door Uw raad het besluit genomen om een externe deskundige in te
schakelen om een inventarisatie uit te voeren naar o.a. de mening van politieke partijen over hoe nu
om wordt gegaan met burgerparticipatie. Met belangstelling heeft de RKC vervolgens kennis genomen
van het rapport ‘Schurende democratie’ van Berenschot (juni 2018) en de discussie daarover in de
raad van 5 juli. De RKC heeft gemeend ook deze context een plaats te geven in de rapportage.
Ook namen wij recent kennis van de evaluatie van de kernenestafette (memo van 28 juni).
Het gevolg van het inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen en relevante informatie heeft uiteraard
gevolgen voor de oplevering van ons rapport. Wij verwachten de concept-versie ervan zeer binnenkort
vast te stellen waarna wij ambtelijke en bestuurlijke wederhoor toepassen (september). Naar
verwachting zullen wij eind september/begin oktober ons definitieve rapportage kunnen vaststellen,
die dan (mits geagendeerd door het Presidium) besproken kan worden tijdens de politieke avond
van 16 oktober. Wij menen er goed aan te doen u alvast op de hoogte te stellen van deze planning,
temeer daar de RKC in haar rapport ook in zal gaan op de reeds genoemde Interactiewijzer, die
geagendeerd is voor bespreking tijdens de politieke avond van aanstaande dinsdag, 21 augustus.
Met vriendelijke groet,
namens de rekenkamercommissie
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