
 
 

  
 
Geacht college van burgemeester en wethouders,  
 
Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving en zetten zich daar 
vrijwillig voor in of organiseren schoonmaakacties in de wijk om de 
leefbaarheid  te verbeteren. Soms kopen ze collectief zonnepanelen of  richten 
ze een lokale zorgcoöperatie op. Burgers ondernemen steeds vaker actie in hun 
omgeving. Ze bedenken een oplossing voor het onderhoud van speeltuinen of 
de groenvoorziening. Dit alles valt onder de noemer Burgerparticipatie. 
 
Als mensen zelf meer ideeën hebben, vraagt dat om een andere rol van de 
overheid. De ondersteuning van al die ideeën en plannen door de 
overheid heet overheidsparticipatie. De gemeente kan bijvoorbeeld 
voorzieningen aanbieden of beschikbaar stellen. Met wijkbudgetten 
bijvoorbeeld kunnen bewoners eigen plannen laten uitvoeren in hun buurt. Dat 
noemen we de overheidsparticipatie. 
 
Daarnaast zien we dat actieve burgers niet willen dat de overheid alles voor 
hen regelt met een standaardoplossing. Ze willen zichzelf en de buurt 
herkennen in de oplossing en een overheid die met hen meedenkt. Zo ontstaat 
een nieuwe samenwerking tussen burgers en overheid. Met nieuwe 
verhoudingen en werkwijzen tussen burgers en overheid. Dit heet ook wel een 
doe-democratie. 
 
In 2013 heeft het kabinet een nota uitgebracht: de doe-democratie. 
(Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving) 
 ProDemos  is op basis van deze nota op onderzoek uit gegaan om 
te ontdekken wat de doe-democratie betekent voor de lokale representatieve 
democratie. Van november 2014 tot april 2015 hebben zij deze vragen 
uitgediept in een serie lezingen en expertmeetings. Het resultaat is 
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de verzameling tips die ProDemos presenteert in een als bijlage bijgevoegde 
pdf. 
 
Om beide partijen - de burger en de gemeente - dichter bij elkaar te brengen 
adviseert de Adviesraad voor het Sociaal Domein u een digitaal burgerpanel in 
te stellen via de gemeentelijke internetpagina of Facebook.  Als dit panel vorm 
gekregen heeft, biedt het de gemeente de mogelijkheid het te gebruiken om de 
burger te raadplegen in specifieke situaties. Het kan gebruikt worden om zicht 
te krijgen op wat er binnen de gemeente of zelfs een afzonderlijk kerkdorp of 
buurt leeft bij de realisatie van het uitvoeringsplan Sociaal Domein. 
 
Voor de burger biedt zo’n panel de mogelijkheid om initiatieven in eigen buurt 
of dorp aan te melden om zo met de gemeente in gesprek te komen om samen 
tot realisatie van die plannen te komen.  
 
We hebben bij het opstellen van dit advies gekeken naar ons inhoudelijk 
toetsingskader en zijn ervan overtuigd dat het voorstel zal bijdragen  aan het 
vergroten van de eigen kracht van de burger. Verder draagt het voorstel bij aan 
het sterker worden van de informele netwerken van de burger en kan het 
bijdragen aan het fysiek en sociaal toegankelijker worden van de maatschappij.   
 
 
Graag ontvangen wij binnen de daarvoor gestelde termijn een reactie met 
daarin de argumentatie omtrent de mate van overname van dit advies.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de WMO-raad Druten ondertekend door:  
Dhr. J. Hendrikse, voorzitter;  
 

 

 

 

Mw. K. Thomasse, secretaris; 


