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Wat is een
Open Overheid
precies?
Een Open Overheid is een toegankelijke overheid, die openstaat
voor iedereen. Een dienstverlenende en betrouwbare overheid die
samenwerkt met tal van maatschappelijk betrokken partijen en deze
faciliteert; een overheid die zoveel mogelijk informatie en data aan de
samenleving beschikbaar stelt.

Een Open Overheid:
• werkt transparant aan het vertrouwen van de inwoners
in de gemeente;

Inleiding

• staat open voor vernieuwing en haalt daarom actiever ideeën
en opvattingen op en gebruikt deze;

De wereld verandert, de overheid verandert, Schiedam verandert.

• communiceert duidelijk en toegankelijk;

Inwoners en ondernemers worden steeds mondiger. Op basis van
informatie die altijd en overal toegankelijk is, ontwikkelen zij zelf
plannen en ideeën. Er ontstaat afstand tot de politiek en via niet traditionele

• stelt informatie en data ter beschikking voor hergebruik om innovatie
en ondernemerschap te stimuleren.

netwerken nemen Schiedammers zelf het heft in handen. Schiedammers
dagen ons uit op een andere manier de dialoog met hen aan te gaan. We
worden gedwongen te variëren in onze rol en aanpak. Met een ﬂexibele

Uit het Kompas

instelling en op transparante wijze. Bij deze ontwikkelingen hoort een een
Open Overheid, zodat wij ﬂexibel kunnen omgaan met de maatschappelijke

In Kompas 2014-2018 heeft het college de ambitie uitgesproken Schiedam samen te willen vernieuwen. Tijdens de

ontwikkelingen en de effecten hiervan op het gemeentelijk handelen. Het

behandeling van de startnotitie Open Overheid in het Stadserf van 10 mei 2016 heeft de raad aan het begin van het proces

college is zich bewust van het feit dat het minder institutioneel moet en dat

richtinggevende uitspraken gedaan over wat voor een type overheid hiervoor nodig is. Bij een Open Overheid gaat het om

meer moeten aansluiten bij de wereld van inwoners en bedrijven. Wij kunnen

een koersbepaling en om ﬂexibel om te kunnen gaan met de maatschappelijke ontwikkelingen en de effecten hiervan op het

niet langer vasthouden aan uniforme en gestandaardiseerde gemeentelijke

gemeentelijk handelen.

processen. Het college kiest er daarom voor om de visienota Open Overheid
uit te rollen als de visienota Open Schiedam.

2

Visienota Open Schiedam 2017

Visienota Open Schiedam 2017

3

Open
Waarom

Schiedam?

4

Visienota Open Schiedam 2017

Visienota Open Schiedam 2017

5

De veranderende samenleving
De samenleving verandert. Informatie verspreidt zich sneller, inwoners zijn mondiger en
opereren steeds vaker in netwerken. De traditionele aanhang van landelijk opererende
politieke partijen neemt af en lokale partijen komen op. Veel kiezers voelen zich niet meer
vertegenwoordigd door de mensen of partijen aan wie ze een mandaat hebben gegeven.
Democratie, die bedoeld is om van onderen naar boven te werken, wordt meer en meer ervaren
als van boven naar beneden. Er ontstaat afstand tot de politiek.
Anderzijds zien we een ontwikkeling van een maatschappij die zich minder afhankelijk opstelt
van de overheid en het initiatief terug wil pakken. Inwoners en ondernemers nemen zelf het
heft in handen, ontwikkelen samen ideeën zonder daarbij de overheid nodig te hebben. Veel
van de ideeën ontstaan en worden ontwikkeld via niet traditionele netwerken. Er zijn
dus twee bewegingen tegelijk; het ontstaan van meer maatschappelijk initiatief en
de afname van de legitimiteit van de overheid.
Deze maatschappelijke ontwikkelingen en de omslag naar meer openheid
roepen vragen op over de positionering van de gemeente, over het omgaan
met informatie en de verhouding tussen inwoner en gemeente.

De veranderende organisatie
De rol en status van de overheid is veranderd: niet langer heeft de
gemeente natuurlijke autoriteit en niet langer is de gemeente leidend
in het vormgeven van de stad. De gemeente wordt steeds meer een
netwerkende overheid, die opgavengestuurd werkt en voor maatwerk zorgt.
Bovendien ontwikkelt de informatie- en communicatietechnologie zich
razendsnel en verwacht de Schiedammer zaken te doen met de gemeente zoals
met een bedrijf: klantgericht, digitaal en snel.
De verandering van de samenleving zorgt ervoor dat de gemeente op een andere
manier de dialoog met de Schiedammers zoekt en leert variëren in de aanpak en rol. Op

Gemeente steeds
meer een netwerkende
overheid

verschillende niveaus: in de democratische besluitvorming, bij de bestuurlijke en ambtelijke
taakuitoefening, in de interne werkprocessen en in de dienstverlening. Het gaat niet om de
systeemwereld van de gemeente, maar om de leefwereld van haar inwoners. Planvorming
met de stad en per onderwerp maatwerk verzorgen. Het gaat niet om een verandering van
stijl, maar om een verandering van democratische en bestuurlijke cultuur. Een cultuur waar
democratische representatie en actief burgerschap elkaar versterken.
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De gemeente moet leren schakelen tussen verschillende rollen (zie kader). Het gaat om het

Uit de raad en het college

hebben van een wendbare houding, transparant zijn en partnerschap met de samenleving.
De ontwikkelingen dwingen ook de raad om goed na te denken over zijn rol en positie.
Want wat moet die rol zijn als inwoners zelf de besluiten nemen? Ben je dan als raadslid
nog volksvertegenwoordiger? En hoe zit het met je kaderstellende en controlerende rol? Wie
controleer je als raad eigenlijk nog? Het vraagt vooral om een andere houding. Een andere

Ui

tv

ingsprogram
r
e
o
Vi s

m

e
lleg
Co lt op
ste

a

io’s
nar
e
c
/ s iële
a’s
c
mm l. ﬁnan atie)
e
l
i
• d (inc gssitu
n
an
nte
uitg
spu patie
g
n
i
tic
tga
• ui erpar
g
r
u
b
tie
ipa
rtic f)
a
p
r
r
rge adse
• bu (via St

ad
Ra ast*
lt v
ste

ienota

werkwijze van de overheid als geheel en van bestuurders en ambtenaren in het bijzonder. Dit
komt niet alleen van buitenaf en door de maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook door
onszelf. Het college, de raad en de ambtelijke organisatie moeten meer schakelen tussen
verschillende data en verschillende rollen. De gemeente stelt hierdoor hogere eisen aan

• uitgangspunten
burgerparticipatie

College
stelt op

Start
notitie

Raad
stelt vast

zichzelf en wil op een andere manier in contact zijn met de stad.

• beoordeelt op startnotitie
• beoordeelt op
burgerparticipatie

Minder beleid, meer uitvoering

Col
l
ste ege
lt o
p

Eind 2015 is de wens van de raad en het college geweest om het aantal
(beleids)nota’s en notities in te dikken en vooral in te zetten op minder

* Afhankelijk
van het karakter van
de startnotitie.

beleid en meer uitvoering. Het gaat tenslotte om het bereiken van
resultaten voor onze inwoners en bedrijven. Daarnaast had het tot
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doel de (kaderstellende) rol van de gemeenteraad te versterken. Dit
heeft geleid tot het ontwikkelen van een hanteerbaar stramien van
startnotities, visienota’s en uitvoeringsprogramma’s. De startnotities
zijn bedoeld om de raad aan de voorkant dilemma’s voor te leggen met
daarbij een voorstel voor het (burger)participatieproces. Het college
bereid vervolgens een visienota (inclusief ﬁnanciële consequenties)
voor. Een vastgestelde en/of aangepaste visienota wordt vervolgens
vertaald in een uitvoeringsprogramma. Dit document ontvangt de raad van
het college als ingekomen stuk. De stad reageert goed op deze werkwijze en

Uit de weg
Met het vaststellen van de visienota Open Schiedam stelt Schiedam
de ambitie om beter in contact te zijn met de stad door meer aan
te sluiten bij de leefwereld van haar inwoners en ondernemers.
Dit betekent dat we niet langer kunnen vasthouden aan uniforme en
gestandaardiseerde gemeentelijke processen. Daarom trekken we de
volgende (beleids)nota’s in:

waardeert het maatwerk per onderwerp of thema.

Participatieprotocol BOR en participatiekader
Communicatienota 2010-2015

De visienota Open Schiedam geeft antwoord op de vraag hoe wij als gemeente ons verhouden
tot de stad en wat voor type overheid wij zijn in een veranderende en complexe samenleving.

De visienota Open Schiedam
kent straks de volgende
uitvoeringsprogramma’s/nota’s:

Communicatievisie 2017
Deelnota Dienstverlening 2015
Nota Verbonden Partijen 2017
Wijkontwikkeling 2.0
Protocol Openbaar, tenzij 2017
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Uit het hoofd
Een gemeente
vervult
verschillende
rollen, zoals is
weergeven in het
rollenmodel van
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Met de visienota Open Schiedam wil de gemeente komen tot een wendbare organisatie
die openstaat voor vernieuwing, onderdeel uitmaakt van de samenleving en die nieuwe

Het uitwerken van de betekenis van de gemeentelijke regierol naar rollen voor

oplossingen daadwerkelijk tot uitvoering brengt in Schiedam. Hiervoor is het nodig om te

de raad, college en organisatie, zodat er bewust gekozen kan worden welke

bepalen wat voor een type overheid wij zijn en op welke wijze de organisatie is ingericht.
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positie je inneemt afhankelijk van de situatie of het vraagstuk.
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Regievoeren

Opgavesturing

Als regiegemeente onderkent Schiedam dat bepaalde maatschappelijke vraagstukken

Opgavesturing is een middel, een werkwijze om meer aan te sluiten bij de samenleving. Met

beter opgelost kunnen worden door de relevante partijen in het desbetreffende veld. “Het

als uitgangspunt dat een goede samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke instellingen,

takenpakket van de gemeente verandert in de loop van de tijd. Dat geldt voor zowel de

bedrijven en inwoners leidt tot het realiseren van maatschappelijke opgaven. Daarbij zeggen

wettelijke als de niet-wettelijke taken. De gemeente is onderdeel van een netwerksamenleving,

we eigenlijk dat de overheid niet primair of alleen verantwoordelijk is voor maatschappelijke

soms met een regisseursrol, soms als partner, maar minder en minder als uitvoerder of

opgaven en dat we samen bepalen wat de opgaven van onze gemeente zijn. Om dit middel te

alles regelend.” (Nota Verbonden Partijen) Daardoor zijn bepaalde gemeentelijke taken

kunnen inzetten is er ruimte in de organisatie nodig om fouten te maken en te kunnen leren van

ondergebracht bij zogeheten Verbonden Partijen of verstrekken wij subsidies met als doel

deze fouten.

dat anderen bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke doelen. Dit vraagt om een andere
manier van sturen; niet vanuit een centrale rol, maar vanuit beïnvloeden waar het nodig is.

Uit de praktijk

Verbonden partijen

Een voorbeeld van opgavegesturing is de aanpak van de Havens in Schiedam.

Een verbonden partij is een vorm om een overheidstaak uit te voeren. Door

De Vereniging van Wiltonhavengebruikers (VWG) is opgericht in 2000 door Damen Shiprepair

de veranderende samenleving zijn er steeds meer vormen bijgekomen

Rotterdam, Huisman en Mammoet. Gezamenlijk wordt o.a. informatie, kennis en projecten

en bestaan er vele vormen van samenwerking tussen instanties, die een

uitgewisseld en het beheer (bodem, baggeren) uitgevoerd.

gemeentelijke taak uitvoeren. Hierdoor is er meer regierol nodig vanuit

Na onderzoek en een toekomstverkenning binnen de vereniging in 2014 is bestuurlijk kenbaar

de gemeente.

gemaakt dat voor een gezonde toekomst in de haven het belangrijk is dat de terreinen en

Deze gemeentelijke regierol heeft consequenties voor de rollen van

infrastructuur worden geüpdate aan de eisen van de tijd. Ook is er een fysiek ruimtegebrek en

de raad, het college en de ambtelijke organisatie. De visienota Open

is de staat van onderwaterbodem en kade en -infrastructuur zorgwekkend.

Schiedam gaat de komende jaren samen met de raad, het college en de

Om deze knelpunten het hoofd te kunnen bieden, heeft de VWG samen met de gemeente

organisatie met elkaar in gesprek en onderzoeken wat er nodig is om

Schiedam gebiedsontwikkelingsproces op gang gebracht. De gemeente en bedrijven hebben

regie te voeren en hoe het beste te schakelen tussen de verschillende

een gezamenlijke aanpak besproken in het havengebied en hun ambities op een zogenaamde

rollen voor raad, college en organisatie.

ambitie/inspiratiekaart vastgelegd. Via een enquete is onderzocht welke thema’s andere bedrijven
belangrijk vinden. Hetzelfde is gevraagd aan bewonersverenigingen, maatschappelijke instellingen,
het burgerkennisnetwerk en het gemeentebestuur. Inmiddels is ook Havenbedrijf Rotterdam betrokken
en denkt mee over mogelijkheden en toekomstscenario’s.

De werkwijze van opgavegestuurd werken zorgt voor betere samenwerkingen
en betere aansluiting van de gemeente bij de samenleving. Om de koers die
is ingezet te bestendigen is het nodig dat er minder aandacht wordt besteed

doel

aan beleid vernieuwen of ontwikkelen en meer aan de samenwerking in de
concrete aanpak. Minder institutioneel, meer aansluitend bij de wereld van
inwoners en bedrijven.
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Kernboodschap Open Schiedam
Met de visienota Open Schiedam zorgt de gemeente Schiedam voor een
wendbare, ﬂexibele organisatie met een bestuur en raad, die ruimte
bieden aan de organisatie en de stad voor experimenten en
vernieuwing. Het actief ophalen van ideeën uit de stad,
duidelijke communicatie, het open stellen van data en
daadkrachtige uitvoering resulteren in een beter contact
met de stad. Want Schiedam is een toegankelijke en
proactieve gemeente.

4 h Oofd
thema’s

Binnen de visienota Open Schiedam zijn de activiteiten in vier
inhoudelijke thema’s geclusterd: Versterken lokale democratie,
Participeren in de samenleving, Openbaar, tenzij en Slimmer met data.
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Deze thema’s laten zien hoe wij ons verhouden tot de stad. Per thema is
een doelstelling geformuleerd. De beschrijving van de doelen per thema
is weergegeven in de volgende hoofdstukken.
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Waarom is dit een thema?
De oplossing voor collectieve en individuele (sociale) problemen wordt steeds vaker
gezocht buiten de traditionele collectieve sector. Nieuwe en andere rollen vragen
aanpassing van iedereen die binnen het college en de raad een rol vervult. Ze vragen
een ander samenspel: meer ruimte voor bewonersinitiatief en voor professionals.
In feite participeert de overheid in de samenleving. En daarmee staan we voor de
complexe opgave om inwoners en organisaties actief te betrekken bij de publieke
zaak en een evenwicht te vinden in de verschillende rollen die we als overheid
moeten spelen. Dat vraagt van de raad en het college om het op veel vlakken anders
te doen, om een antwoord te geven op nieuwe vraagstukken en een nieuwe balans te
vinden in de verhouding tussen overheid en de sterk veranderende samenleving.
Het borgen van de Schiedamse democratie is daarbij het uitgangspunt, want
een voorwaarde voor krachtig lokaal bestuur is een stevige democratische
legitimatie.
Om keuzes te kunnen maken, te verantwoorden en aanspreekbaar
te zijn, zullen het college en de raad (nog meer) in gesprek
gaan met Schiedammers. Met als doel dat de gemeente een
betrouwbare partner is. Om dit vertrouwen te versterken zorgen
respectievelijk de gemeenteraad, het college en de ambtelijke
organisatie ervoor dat zij in alle openheid samen met de
stad de beste keuze bepalen en hanteren zij de (bestuurlijke)
kernwaarden bij al hun handelen. Deze groei vergt rolvastheid
met een ﬂexibele houding; steeds op basis van reﬂectie
gezamenlijk kijken hoe het beter kan. Samen met de stad blijft
het bestuur zoeken naar verbetering. Ieder vanuit de eigen rol werkt
de raad, het college en de organisatie samen aan het versterken van het
vertrouwen van de stad in de gemeente.

Versterken
lokale
democratie

1

doel
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Schiedam is een krachtige lokale overheid. Om meer van waarde te
zijn voor de samenleving. Om ons werk en onze werkwijze zodanig
in te richten dat het ten dienste staat van de maatschappij en van de
Schiedammers, zodat de gemeente een betrouwbare partner is.
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Waarom is dit een thema?
In deze veranderende samenleving is het niet meer altijd vanzelfsprekend dat de
gemeente het initiatief neemt bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.
Bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties kunnen en willen vaak
zelf veel doen. De gemeente Schiedam wil daarom nog meer en beter samenwerken
met inwoners, bedrijven en instellingen in Schiedam. Afgelopen jaren zijn hierin
al stappen gezet; op veel onderwerpen wordt, op diverse manieren, samengewerkt
met Schiedammers. Dit geldt zowel voor initiatieven vanuit de gemeente als voor
initiatieven vanuit de stad. Dat betekent dat er minder aandacht wordt besteed aan
beleid vernieuwen of ontwikkelen en meer aan de samenwerking in de concrete
aanpak van problemen en initiatieven vanuit Schiedammers, partners of de
gemeente. Minder institutioneel, meer aansluitend bij de wereld van inwoners
en bedrijven. Open staan voor vernieuwing betekent ook het toelaten
van experimenten en het mogelijk mislukken van initiatieven. Het
gezamenlijk op zoek gaan naar (nieuwe) manieren van werken, met als
consequentie dat we al vallend en opstaand van elkaar leren.

doel

2

Participeren in
de samenleving

Schiedammers moeten een zo groot mogelijke
invloed krijgen bij het opstellen en realiseren van
de doelen in de stad en de wijken. Door open te
staan voor vernieuwing en initiatieven in de stad
benut de gemeente kansen en maakt zij gebruik
van de kracht uit de samenleving.

Uit het Stadserf
Op het Stadserf van 10 mei 2016 is uitgesproken dat er in Schiedam eigenlijk al veel gebeurt en dat voor het
vertrouwen in de overheid het belangrijk is dat er ook gewoon goed uitgevoerd wordt. Doen wat je hebt afgesproken en een
betrouwbare en dienstverlenende overheid en partner zijn. Maar ook meedenken, open communiceren en de Schiedammers op de
hoogte houden van hoe het met een aanvraag staat. Snel antwoorden op brieven, mails en vragen is belangrijk. Dat vraagt wat in
houding en gedrag van iedereen in het bestuur en de organisatie.
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Waarom is dit een thema?
Openbaarheid is de kern van democratie: om te kunnen participeren en te kunnen
controleren moet iedereen in beginsel van alle informatie kennis kunnen nemen
en zijn bijvoorbeeld raadsvergaderingen openbaar. Een Open Overheid informeert
mensen duidelijk en laagdrempelig en stelt zoveel mogelijk informatie en data
beschikbaar aan de samenleving. De mate waarin de gemeente haar informatie deelt
met haar inwoners, heeft effect op de wijze waarop de gemeente communiceert. In
maart 2017 is het protocol ‘Openbaar, tenzij’ vastgesteld door de raad. Het ‘tenzij’
duidt dan vooral op het waarborgen van privacy.

3

Openbaar,
tenzij...
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Maximale
transparantie van
werkprocessen,
overleggen en
informatie (binnen
de privacykaders).
Vertrouwelijke
stukken bestaan niet
meer in Schiedam.
De gemeente treedt
zoveel mogelijk realtime, open en echt
naar buiten.
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Waarom is dit een thema?
We leven in een informatiegestuurde samenleving waarin meerdere gegevens 24/7
gelijktijdig aanwezig zijn en met een explosieve groei van data. Ook de gemeente
transformeert van een beleidsgestuurde naar een informatiegestuurde organisatie die
steeds meer ‘weet’. Met de gegevens kan de gemeente gemakkelijk een vertaling
maken naar buurt-, straat- en zelfs persoonsniveau. Tegelijkertijd zijn veel data
openbaar beschikbaar waardoor het gemeentelijke handelen beter volgbaar is. Als
gemeente betekent dit dat zij 24/7 verantwoording aﬂegt aan de samenleving. De
toenemende beschikbaarheid van data voor het publiek zet de weg open voor directe
invloed op de beeldvorming en reputatie van de gemeente.
Slimmer met data omgaan (datagedreven sturing) moet het oplossen van onze
stedelijke en maatschappelijke vraagstukken ondersteunen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de wijze waarop de raad en het college door middel
van data (Staat van de Stad) tot de koers van de Zomernota 2017 is
gekomen. Data zorgen voor betere inzichten, waardoor effectievere
en efﬁciëntere afwegingen en maatregelen mogelijk zijn. Daarbij
zorgt de transparantie over de afwegingen voor een grotere
betrokkenheid en draagvlak.

Check eens
Open Data Portal:
schiedam.dataplatform.nl

4

Slimmer
met data
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Schiedam benut de aanwezige informatie
en data binnen en buiten beter door een
datagedreven organisatie te zijn. De
vergaarde data en de geïnterpreteerde
informatie wordt ter beschikking gesteld
aan enerzijds de burgers en de markt
(open data en source) en anderzijds de
deskundige teams binnen de organisatie.
Zo hebben we zicht op resultaten, is er
minder kans op willekeur en kunnen we
door data te combineren, gedrag en trends
voorspellen, met als doel gerichter te
werken.
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Uitvoering
We beginnen niet bij nul. Veel aspecten van Open Schiedam zijn al volop in uitvoering op
basis van vastgestelde beleidsdocumenten en uitvoeringsprogramma’s, zoals de Deelnota
Dienstverlening, Protocol ‘Openbaar, tenzij’ en de Communicatievisie. We nemen de logische
stap door richting te geven aan bestaande activiteiten en door nieuwe te ontwikkelen. De
uitvoering wordt uitgewerkt en opgenomen in de verschillende teamplannen inclusief de daar
bijbehorende planningen.

Financiën/kosten
Een groot deel van de activiteiten en producten vallen onder bestaand budget binnen de
vier begrotingsprogramma’s van het college. Daarnaast vraagt de visienota Open
Schiedam om een innovatiebudget van €75.000 euro per jaar voor de duur van
2 jaar. Het budget wordt gebruikt om nieuwe vormen van participatie te
bekostigen, voor andere manieren van werken en om initiatieven van de
stad en de organisatie te faciliteren. Het budget van €50.000 voor 2017
wordt eveneens hiervoor gebruikt en zal worden meegenomen in de
Bestuursrapportage 2017.
Het voorstel is om vanaf 2018: - een innovatiebudget van € 75.000
voor de jaren 2018 en 2019 voor Open Schiedam beschikbaar te stellen.
Gezien de inhoud van de visienota en de ﬁnanciële situatie van de
gemeente wordt voorgesteld dekking van de €75.000 euro per jaar
(2018 en 2019) uit het programma Dienstverlening te halen. Dit voorstel
zal worden meegenomen in de Zomernota 2018.

Uit de begroting 2017
Een Open Overheid zorgt voor een goede en voortdurende dialoog en staat open voor initiatief uit de samenleving,
betrekt inwoners en ondernemers actief in haar beleid en werkt samen met maatschappelijke partners.

Om de inspanningen van de visienota Open Schiedam te monitoren,
gebruiken we de monitor Overheid in Balans, het imago onderzoek
en de Dienstverleningindex. Jaarlijks komen we met een kwalitatieve
analyse van hoe wij er voor staan op het gebied van bovenstaande
doelen, zodat we kunnen zien of resultaten worden bereikt of moeten
worden bijgestuurd.
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De gemeente is immers onderdeel van een netwerksamenleving waar zij vaak niet de regisseur is, maar juist partner
bij de uitoefening van publieke taken.
ER doel: Als gemeente beter in contact met de stad
Prestatiedoelstelling: Schiedam is een toegankelijke en proactieve gemeente

Visienota Open Schiedam 2017
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