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Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp: 

‘Kwaliteit van burgerparticipatie kan beter’ 

De kwaliteit van de burgerparticipatie in Leiderdorp kan beter. De gemeenteraad van 

Leiderdorp dient daar een actievere rol te gaan spelen. Dat blijkt uit onderzoek van de 

Rekenkamercommissie. 

 

Het gemeentebestuur en de ambtenaren van Leiderdorp vinden het betrekken van inwoners 

bij plannen en projecten van groot belang. De gemeenteraad moet letten op de kwaliteit van 

de participatie en zo nodig het college opdracht geven om het beter te doen. De kwaliteit van 

de participatie kan omhoog. De Rekenkamercommissie vindt dat de gemeenteraad daar een 

actieve rol moet gaan spelen.  

 

Rol van raad bij Participatietrajecten 

De onderzoekers hebben gekeken naar participatietrajecten bij onder meer de herinrichting 

van de Simon Smitweg en de Visie op Bouwhoogtes. Pakte de raad zijn rol om te sturen en 

bewaakte de raad de kwaliteit van de participatie? Hoe kan het beter? De wil is er zeker, 

stellen de onderzoekers: De raad wil gerichter sturen op de kwaliteit van 

burgerparticipatieprocessen en de gemeentelijke organisatie geeft met grote betrokkenheid 

invulling aan het contact met de burgers. Maar de Rekenkamercommissie stelt dat er meer 

nodig is. 

 

Kwaliteitscriteria ontbreken 

Het helpt als duidelijker is wat een participatietraject zou moeten opleveren, hoe dat 

aangepakt moet worden en hoe bewoners daarin tot hun recht kunnen komen. 

Kwaliteitscriteria daarvoor heeft de gemeenteraad niet vastgesteld. Het is ook onvoldoende 

duidelijk op welk moment de raad aan zet is en wanneer het college of de ambtenaren. Vaak 

laat de raad kansen lopen om vooraf duidelijk te maken wat hij wil. Het college betrekt 

daarbij de raad te weinig en de raad laat dat gebeuren.  

 

Aanbevelingen 

De Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp adviseert de raad daarom een aantal 

verbeterstappen te zetten. Allereerst is het van belang dat de raad een beter inzicht krijgt in 

de mogelijkheden voor participatie om zo betere keuzes te maken. Ook moet de raad 

scherper bepalen waaraan een participatietraject moet voldoen. Zo kan hij de uitkomst van 

het proces beter beoordelen. De raad moet vooraf doelen stellen aan een participatietraject 

en tijdens de participatie van burgers een vinger aan de pols kunnen houden. Dit alles in 



 

 

goed overleg met de wethouders en de ambtenaren. Door het proces goed met elkaar en 

met de inwoners te evalueren kan de participatie in de toekomst alleen maar beter worden.  

 

De gemeenteraad bespreekt het rapport op 20 februari in het politiek forum en op 6 maart in 

de raad. Geïnteresseerden kunnen het rapport vinden op 

www.rekenkamerleidenleiderdorp.nl/publicaties/burgerparticipatie-in-leiderdorp 
 

Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp 

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie en bestaat uit zeven leden. 

Deze leden hebben geen directe binding hebben met de Leidse of Leiderdorpse politiek. De 

Rekenkamercommissie doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de rechtmatigheid, 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuurlijk handelen van de gemeenten Leiden en 

Leiderdorp. Eerdere onderzoeken gingen over riolering, verwijzingen in de jeugdzorg, 

herplantfonds Leiderdorp, verbonden partijen, bomenfonds Leiden en duurzaamheid . Alle 

onderzoeken van de Rekenkamercommissie zijn terug te vinden op 

www.rekenkamerleidenleiderdorp.nl. 

 
 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
De Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp is beschikbaar voor het beantwoorden van 
vragen van de pers. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met 
Marije van den Berg, lid van de subcommissie, via 06 - 467 41 903. 
 
Eventuele interviews met de leden van de Rekenkamercommissie op beeld of geluid graag 
vooraf melden bij de ambtelijk secretaris van de Rekenkamercommissie, Esther Loozen, te 
bereiken via telefoon: 06 - 43 48 67 20 of rekenkamer@leiden.nl 
 
 
Meer informatie over de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp kunt u vinden op: 
rekenkamerleidenleiderdorp.nl 
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