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Inleiding 

Tijdens de begrotingsbehandeling 2016 heeft de gemeenteraad de motie ‘realiseren 

Burgerinitiatieven loket’ (16M26) aangenomen. In de motie verzoekt de raad ons college:  

- te onderzoeken of een (digitaal) ‘Burgerinitiatieven loket’ is in te richten op de gemeentelijke 

website waar burgers informatie kunnen krijgen en waar ze terecht kunnen met hun 

initiatieven, ideeën en vragen hierover; 

- en waar ze begeleid worden naar het juiste startpunt voor hun initiatief, zodat de geboden 

initiatieven ook kunnen worden uitgevoerd.  

Met het realiseren van de webpagina Actief Burgerschap https://www.roermond.nl/actiefburgerschap  

op de gemeentelijke website en daarbinnen het digitaal loket voor bewonersinitiatieven: Ik heb een 

idee geven we uitvoering aan deze motie.   

 

Argumenten 

1. Het burgerinitiatievenloket past in het ingezet beleid 

Zowel in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Roermond maken we samen’, als in de Toekomstvisie 2030 

(2016) en de nota Actief Burgerschap (2015) staat dat we de kennis en expertise die in onze stad 

aanwezig is in het belang van de stad willen benutten en onze inwoners de kans geven om zelf te 

bouwen aan hun eigen stad.  

 

Daarnaast past het burgerinitiatievenloket binnen de Communicatievisie (2015). In de 

communicatievisie van Roermond speelt participatie een belangrijke rol. Vanuit het 

dienstverleningsconcept is gekozen voor een maximale digitale dienstverlening. Het voorkeurskanaal 

voor onze dienstverlening is de gemeentelijke website. Iedereen kiest zijn eigen kanaal, analoog of 

digitaal, maar we sturen erop dat inwoners en organisaties vooral naar de gemeentelijke website gaan 

voor producten, diensten of informatie daarover. Het inrichten van een digitaal burgerinitiatievenloket 

sluit daarbij aan.  

 

2. De basis voor de inrichting van het loket is met bewoners voorbereid 

In de aanloop naar Right to Challenge is begin 2018 het werkproces bewonersinitiatieven ingericht. 

Dit proces beschrijft de werkwijze hoe we bewonersinitiatieven in behandeling nemen, begeleiden en 

ondersteunen. Uitgangspunt bij bewonersinitiatieven is dat het eigenaarschap bij inwoners ligt. De 

gemeente neemt het niet over maar begeleidt inwoners naar een mogelijke realisatie van hun 

initiatief. In het werkproces wordt duidelijk wat bewoners van de gemeente mogen verwachten en wat 

wij als gemeente van bewoners verwachten als zij het initiatief nemen. Deze werkwijze is samen met 

inwoners tot stand gekomen in het kader van de doorontwikkeling wijkgericht werken. Met dit proces 

borgen we dat alle bewonersinitiatieven op een snelle en eenduidige manier in behandeling kunnen 

worden genomen.  

 

Pas nadat het interne werkproces bewonersinitiatieven was georganiseerd, kon het 

burgerinitiatievenloket worden ingericht en gerealiseerd.  

https://www.roermond.nl/actiefburgerschap
https://www.roermond.nl/4/actiefburgerschap/Ik-heb-een-idee/Ik-heb-een-idee-Ik-heb-een-idee.html
https://www.roermond.nl/4/actiefburgerschap/Ik-heb-een-idee/Ik-heb-een-idee-Ik-heb-een-idee.html
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Kanttekeningen en risico’s 

1. Meer nodig dan een burgerinitiatievenloket  

Ook al zijn het werkproces bewonersinitiatieven en het burgerinitiatievenloket ingericht, toch sluit 

onze interne organisatie soms nog onvoldoende aan bij wat actieve inwoners nodig hebben. Als we 

de initiatieven en oplossingen die uit de samenleving komen willen stimuleren, faciliteren en 

ondersteunen vraagt dit van onze organisatie capaciteit maar ook een open en uitnodigende houding, 

wend- en weerbaarheid en integraal werken. Deze competenties en vaardigheden worden verder 

ontwikkeld binnen de organisatieontwikkeling die in 2017 is ingezet.  

 

2. Eigen verantwoordelijkheid inwoners  

Bij actief burgerschap gaat het om nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente en inwoners. 

Deze willen we zo goed mogelijk organiseren. Dat vraagt van beide partners een andere houding. Bij 

eigen beleidsvoornemens hebben wij zelf een verantwoordelijkheid om deze te realiseren en daarbij  

vroegtijdig voor, tijdens en na een participatietraject onze inwoners te betrekken. Bij 

bewonersinitiatieven ligt die verantwoordelijkheid daarentegen bij de initiatiefnemers. Dat is voor 

initiatiefnemers niet altijd vanzelfsprekend. Binnen het burgerinitiatievenloket en tijdens het eerste 

verkennend gesprek worden initiatiefnemers hierop gewezen. Uiteraard hebben wij als gemeente de 

taak om te zorgen voor een adequate begeleiding en ondersteuning van deze initiatieven waar dit 

nodig en wenselijk is maar het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt en 

blijft bij de initiatiefnemers.  

 

Financiële gevolgen 

Voor de ondersteuning van bewonersinitiatieven zijn verschillende budgetten beschikbaar. Daarnaast 

bestaan andere mogelijkheden om bewonersinitiatieven te stimuleren zoals Stichting de Uitdaging, 

het Oranjefonds, crowdfunding en gemeentelijke subsidiemogelijkheden.  

 

Communicatie en participatie 

We hebben het loket onopvallend opgestart en hebben in de loop van 2018 het proces en het loket 

verbeterd op basis van de opgedane ervaringen. Nu is het tijd om breder te gaan communiceren. 

Participatie en communicatie gaan hand in hand. Daarom gaan we meer aandacht besteden aan 

communicatie, zowel intern als extern. We werken aan een duurzame relatie met onze inwoners, dit 

vraagt om een constante dialoog en niet alleen via de gemeentelijke website. We zetten daarom nog 

meer in op kwalitatieve communicatie voor, tijdens en na participatietrajecten. Behalve de webpagina 

en het loket ontwikkelen wij ook het online participatieplatform Argu/Roermond verder door. Zo wordt 

het een interactief platform dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de 

gemeentelijke organisatie kunnen gebruiken. Hiermee kunnen we op een laagdrempelige manier 

ideeën uitwisselen en de beelden daarover ophalen, waarna deze mogelijk resulteren in nieuwe 

bewonersinitiatieven.  

 

Uitvoering en evaluatie 

Het werkproces bewonersinitiatieven is niet statisch; op basis van de ervaringen met (ge)lopen(de) 

trajecten blijven we het proces, waar dit nodig is, aanpassen om de samenwerking bij initiatieven nog 

soepeler te laten verlopen. 

 

De implementatie van actief burgerschap wordt ook breder geëvalueerd. Vanuit communicatie 

onderzoekt een stagiaire dit najaar welke beelden intern rondom bewonersinitiatieven en actief 

burgerschap leven. Daarnaast zijn we in overleg met Zuyd Hogeschool voor de opdracht tot een 

https://argu.co/roermond/forum
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evaluatief onderzoek naar burgerparticipatie in de gemeentelijke organisatie. Beide onderzoeken 

moeten leiden tot een geactualiseerd plan van aanpak voor actief burgerschap 2019-2020.  

 

Sinds de invoering van het burgerinitiatievenloket hebben tien initiatiefnemers zich gemeld. Vier  

initiatiefnemers hebben zich teruggetrokken na de eerste gesprekken. De reden hiervoor lag bij drie 

initiatieven in de tijd  die uitvoering van een initiatief ook van hen vergt. Een vierde initiatief bleek 

uiteindelijk meer een regulier principeverzoek te zijn dat binnen de vakafdeling afgehandeld kan 

worden dan een bewonersinitiatief. Met de overige initiatiefnemers zijn verschillende interne 

vakspecialisten nog in gesprek hoe de initiatieven kunnen worden verwezenlijkt. Het kernteam Actief 

Burgerschap volgt, coördineert en begeleidt deze initiatieven waar dat nodig is. 

 

We willen het aantal inwoners dat bekend is met de webpagina Actief Burgerschap en het 

burgerinitiatievenloket vergroten. Daarom starten we in het voorjaar 2019 met een externe 

communicatiecampagne om dit te bewerkstelligen.   

 

 

 

 


