
 
 

 

 

 

 

PUBLIEKSSAMENVATTING ‘HOREN, ZIEN EN SAMEN DOOR’ 

 

Het lukt de gemeente Utrecht nog onvoldoende om meer – en meer verschillende – 

inwoners te betrekken bij het maken van beleid en bij de uitvoering. Inwoners vinden het 

ook onduidelijk wat er hun inbreng gebeurt. Dit blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer 

Utrecht naar inwonerparticipatie. De rekenkamer heeft daarvoor met meer dan 400 

Utrechters gesproken en zes participatietrajecten onderzocht. Dit onderzoek laat grote 

verschillen tussen deze trajecten zien. 

 

Het betrekken van inwoners bij ontwikkelingen in de stad vindt de gemeente Utrecht heel belangrijk. In 

2019 is daarom het actieprogramma Samen stad maken: participatie gemaakt. Daarin staan drie 

doelen:  

1. Inclusiviteit: meer verschillende Utrechters mee laten doen aan participatietrajecten.  

2. Betrokkenheid: de betrokkenheid van inwoners bij de stad vergroten.  

3. Samen wijzer worden: plannen worden beter door de inbreng van inwoners en andere 

deelnemers.  

De rekenkamer keek of dit gelukt is bij de volgende trajecten: het Thomas à Kempisplantsoen, het 

Rachmaninoffplantsoen, de Maliebaan, de Oosterspoorbaan, Energielandschap Rijnenburg en 

Reijerscop, en het aanmeldbeleid voor basisscholen. 

 

De rekenkamer vindt de drie doelen niet duidelijk genoeg. En dat het de gemeente nog onvoldoende 

lukt om de drie doelen te halen. De gemeente probeert Utrechters op veel manieren via de computer of 

in het echt te bereiken, maar het zijn nog vaak dezelfde mensen die deelnemen. Ook werd de groep 

deelnemers de afgelopen jaren niet groter. Mensen die deelnamen, voelen zich uitgenodigd om iets in 

te brengen. Maar toch voelen veel deelnemers zich onvoldoende betrokken, omdat zij informatie 

missen. En ze weten achteraf vaak niet wat er met hun inbreng is gebeurd. Inwoners en raadsleden 

zien ook vaak niet terug of plannen door het participatietraject beter zijn geworden. 

 

De rekenkamer adviseert de gemeente om de participatie te verbeteren op zes punten: 

1. Voorafgaand aan het traject aan de betrokken personen meer duidelijkheid geven over de 

inhoud: vooral welke invloed inwoners hebben en wat er met hun inbreng gaat gebeuren. 

2. Bepalen wie er een belang hebben bij het project en ervoor zorgen dat zij bereikt worden. 



 
 

3. Tijdens het traject open zijn over wie waarover beslist en wat de gemeente wel en niet doet 

voor de inwoners. En daarbij afspraken nakomen en open en eerlijk uitleggen hoe de inbreng 

van inwoners wordt beoordeeld en meegenomen. 

4. Duidelijk terugkoppelen aan inwoners en raadsleden wat er tijdens en na het traject met hun 

inbreng is gedaan. En uitleggen waarom. 

5. In beeld brengen welke inspanningen – in tijd en geld – gedaan zijn voor de participatie en 

welke resultaten ermee behaald zijn zodat ervan geleerd kan worden. 

6. In samenspraak met de gemeenteraad de doelen, rollen en taken die van het programma 

Samen Stad Maken preciezer opschrijven.   

 

Stadhuisbrug 1 Utrecht 

Postbus 16200, 3500CE Utrecht 
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www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/rekenkamer/ 


