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De veertien gebiedscommissies
worden amper serieus genomen
door de gemeente Rotterdam en de
inbreng van burgers in het nieuwe
bestuurlijke model is te
verwaarlozen, met alle frustraties
van dien. De gebiedsadviesraden
zouden meer bevoegdheden
moeten krijgen. Zo niet, dan blijven
het tandeloze tijgers die hun doel
voorbijschieten: meer invloed en
inspraak van de Rotterdamse
burger.

Tot die harde conclusies komt de
Rekenkamer Rotterdam op basis
van representatief onderzoek in
acht van de veertien
gebiedscommissies. Deze nieuwe
vorm van burgerparticipatie deed
ruim een jaar geleden zijn intrede
na de afschaffing van de
deelgemeenten. ,,Het model werkt
niet, maar heeft wel degelijk
potentie,'' aldus directeur Paul
Hofstra van de Rekenkamer
gisteren bij de presentatie van het
onderzoeksrapport Inspraak zonder
uitspraak.

Zo laat de samenwerking tussen de
commissies en de gemeentelijke
diensten ernstig te wensen over.
De Rekenkamer constateert 'een
sterke bureaucratische reactie op al
die wensen van burgers'. De vorig
jaar opgestelde gebiedsplannen
ontaardden in een haastklus van
vier maanden, waarbij inwoners
weliswaar inspraak werd gegund
maar uiteindelijk weinig tot niets
met hun aanbevelingen werd
gedaan. Dat komt de
geloofwaardigheid van het
openbaar bestuur niet ten goede,
constateert Hofstra.

Gebiedsplannen

De gebiedsplannen waren
bovendien vrijwel een voor een van
'een te hoog abstractieniveau', met
als gevolg dat veel burgers zich
niet (meer) herkennen in het
beleidsdocument. Voor zover zij

door hun buurtvertegenwoordigers
al werden geïnformeerd over de
inhoud, aldus de Rekenkamer.
,,Zo'n 50 procent voelt zich
inmiddels niet meer betrokken, dus
dan kan je niet spreken van een
succes,'' aldus Hofstra.

Het Rotterdamse stadsbestuur
kondigde eerder al aan te werken
aan 'een verbeterplan' voor de
gebiedscommissies. De raad buigt
zich na de zomer over de
uitkomsten van het rapport van de
Rekenkamer, dat in 2017 met 'een
volledige evaluatie' van het
bestuursmodel komt.
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