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Betreft: Reactie advies 'Burgerparticipatie. Opz'n Tilburgs Meej-aanderen!’

Geachte voorzitter en leden van de Sociale Raad Tilburg,

Op 15 augustus heeft u ons op de hoogte gebracht van uw (ongevraagd) advies over burgerparticipatie 
in Tilburg: 'Burgerparticipatie. Op z'n Tilburgs Meej-aanderen!'. In uw aanbiedingsbrief aan ons college 
stelt u dat u benieuwd bent naar de reactie van het college en ook bereid bent om hierover met elkaar 
in gesprek te gaan. Wij gaan graag op deze uitnodiging in, maar willen ook alvast een schriftelijke reactie 
geven op uw aanbevelingen. We hebben kennis genomen van het advies, bedanken de Sociale Raad 
voor haar initiatief en de partijen die input hebben geleverd.

Het onderwerp burgerparticipatie leeft in Tilburg. Inmiddels hebben wij ook vernomen dat u zelf 
verbinding hebt gelegd met het recente Rekenkamerrapport dat hetzelfde thema raakt. Wij hebben 
begrepen dat u uw bevindingen over burgerparticipatie gelijktijdig met de Rekenkamer zult presenteren 
aan de gemeenteraad en de stad. In onze reactie leggen wij zelf dan ook de verbinding met de 
bestuurlijke reactie op het rapport van de Rekenkamer. Wij zien veel overeenkomsten tussen beide 
adviezen.

Uit uw advies zijn wij blij te vernemen dat wij met het thema op de goede weg zitten. Dat daarbij 
verschillende aandachtspunten ter sprake komen is iets dat voor ons vanzelfsprekend is. Tilburg is in zijn 
vele vormen continu aan het veranderen en de wijze waarop de gemeente daar mee om gaat is dus ook 
vatbaar voor verbetering. We hebben de conclusies en aanbevelingen in het advies tot ons genomen en 
herkennen en erkennen voor een deel de geschetste lijnen in deze conclusies.

Van mens tot mens persoonlijke contacten van ambtenaren met inwoners

Wij onderschrijven het advies dat menselijk en persoonlijk contact essentieel zijn om uiteindelijk impact 
in de stad te bereiken. Wij zien graag dat iedereen binnen de gemeentelijke organisatie de 
communicatievorm hanteert die het beste past bij de betrokken inwoner, zijn of haar situatie en de 
casuïstiek. Een verzoek tot opruimen van zwerfafval vraagt bijvoorbeeld om een andere vorm van 
contact dan een complexe zorgaanvraag.

Op basis van onze visie op dienstverlening kiezen we voor een multichannel benadering. Inwoners en 
organisaties kiezen zelf hun eigen kanaal (telefoon, mail, brief etc.) om met de gemeente in contact te 
komen.
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We achten het niet gewenst om één vorm van contact dwingend voor te schrijven, ook niet vanuit 
argumenten die te maken hebben met efficiëntie. De ambtelijke organisatie is zich bewust van de 
gewenste manier van communiceren en maakt daarbij telkens een afweging over de vorm en 
bijvoorbeeld het passende taalniveau. Dat gaat niet altijd goed, maar in de organisatie sturen we 
continu op verbeteringen. Een concreet voorbeeld van ons denken over verbetering is het komende 
'Tilburg investeert in Perspectief', waar in kader van het nieuwe arbeidsmarktbeleid de klantregie verder 
wordt geprofessionaliseerd. Daar bent u reeds van op de hoogte.

Ten aanzien van alle contactvormen wordt van onze medewerkers verwacht dat zij zorgvuldig, tijdig en 
transparant communiceren. Dit dragen wij uit in de organisatie door hier aandacht aan te geven in 
introductieprogramma's en aanvullende trainingen zoals de Urban Professional aan te bieden. Tevens is 
het een regulier onderwerp van gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers (zie ook de 
bestuurlijke reactie op het Rekenkamerrapport onder de titel evalueren, leren, ontwikkelen en borgen).

In uw aanbeveling stelt u ook dat de communicatie over burgerparticipatiemogelijkheden verbeterd kan 
worden. Er zijn momenteel verschillende plekken waar de gemeente uitdraagt dat burgerparticipatie 
mogelijk is. Dat is veelal afhankelijk van de gebeurtenis in de stad die het betreft. Een voorbeeld dat wij 
graag voor het voetlicht brengen is: www.tilbura.nl/inwoners/ik-wil-iets-doen (eenvoudig te vinden met 
zoektermen zoals 'burgerparticipatie' op de website). Daarnaast berichten wij regelmatig in de Tilburgse 
Koerier en worden bewoners bij direct contact ook zo goed mogelijk doorverwezen op basis van hun 
vraag.

Mocht de Sociale Raad concrete ideeën hebben over mogelijkheden om onze communicatie met 
inwoners te verbeteren, dan gaan wij daar graag met elkaar over in gesprek.

Tot slot geeft de Sociale Raad in een TIP aan dat er geen informatie te vinden is op de gemeentelijke 
website over de wijken met een PACT-aanpak. Wij willen de Sociale Raad er op wijzen dat het gebruik 
van de zoekterm 'PACT op de website direct leidt naar de webpagina over Wijken, waar informatie over 
de PACT-aanpak te vinden is.

Organiseer jaarlijkse hoorzittingen in de Pactwijken

Ook wij vinden het als college belangrijk dat inwoners van wijken kunnen vertellen wat zij voor hun wijk 
belangrijk vinden. Er worden vanuit de PACT-aanpak veel initiatieven in de wijken georganiseerd om het 
gesprek met de bewoners, bedrijven en instellingen aan te gaan. Het is daarbij afhankelijk van de wijk 
welke specifieke vorm geschikt is.

In de dóórontwikkeling van het wijkgericht werken worden de wijken op verschillende, passend bij de 
wijk, manieren betrokken bij het opstellen van wijkagenda's. Momenteel experimenteren wij met het 
opstellen van wijkagenda's in een drietal verschillende wijken. In de loop van 2020 zal dit proces 
doorlopen worden voor alle wijken. Ook hiervoor verwijzen wij u graag naar onze uitgebreide 
bestuurlijke reactie ten aanzien van het Rekenkamerrapport.

Wij lezen in uw aanbeveling vooral ook een invulling van de rol die de raad heeft ten aanzien van 
volksvertegenwoordiging. Het college kan en wil geen uitspraken doen over de wijze waarop raadsleden 
hier invulling aan geven. De gemeenteraad kan verschillende bronnen aanboren ten aanzien van haar 
rol. Een hoorzitting behoort tot de mogelijkheden, maar is volgens het college ook afhankelijk van het 
karakter en de wensen in de wijk. Het college zou graag zien dat passende vormen gekozen worden om 
inwoners te benaderen. Zowel vanuit de gemeentelijke organisatie als vanuit de gemeenteraad.
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Richt een ambtelijke expertiseteam op

Terecht merkt u op dat er in de ambtelijke organisatie geen expliciet benoemd- of formeel 'team' is dat 
zich richt op burgerparticipatie. Daarentegen zijn er wel degelijk veel medewerkers in de gemeentelijke 
organisatie die dagelijks met bewoners, initiatieven en burgerparticipatie bezig zijn. Om er enkelen te 
noemen: Omgevingsmanagers, wijkregisseurs, de gids voor initiatieven, projectleiders, ambtelijk team 
PACT-aanpak, kernteam Wijkgericht Werken en uiteraard ook beleidsadviseurs van allerlei afdelingen.
Zij doen veel kennis op en delen dat ook met collega's. Deze kennis en ervaringen worden bijvoorbeeld 
ontsloten via inspiratiesessies, intervisie, leertafels en in de dagelijkse praktijk.

Dat laat onverlet dat wij net als de Sociale Raad kansen zien om verbeteringen aan te brengen. Ook 
vanuit de wijknetwerken bereiken het college signalen dat bijvoorbeeld de dorps- en wijkraden beter 
ondersteund kunnen worden. Zo heeft het college dat ook reeds beschreven in de Perspectiefnota 2020.

Installeer als experiment een klankbordraad

De Sociale Raad doet een concreet voorstel om een klankbordraad in te stellen teneinde bewoners nog 
dichter op de besluitvorming door de gemeenteraad te positioneren. Het college acht zichzelf niet 
bevoegd om hier uitspraken over te doen anders dan dat bestuurlijke vernieuwing tot de mogelijkheden 
behoort om bewoners beter te betrekken. De gemeenteraad zal zichzelf moeten beraden op dit voorstel 
van de Sociale Raad.

Het college zet wel de nodige vraagtekens bij de toegevoegde waarde van een klankbordraad. Zelf ziet 
het college meer waarde in de dóórontwikkeling van bestaande instrumenten en trajecten zoals: Het 
wijkgericht werken, stadsgesprekken, Agenda Sociaal 013, Dag van de Verantwoording en het leren- en 
stimuleren van onze medewerkers in hun dagelijks werk.

Zoals eerder vermeld is deze brief een eerste reactie op uw advies. Het college staat echter open voor 
nader gesprek met elkaar en de raad over dit thema.
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