Bundel van de Voorbereidende Vergadering van 16 januari 2020

Agenda bijlagen
Actiepuntenlijst_Voorbereidende_Vergadering_16_januari_2020.docx
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2.a

Opening en mededelingen
Spreekrecht voor het publiek
Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.
Aanbieding rapport belevingsonderzoek Hoe voel jij je in de Maashorst.
De heer van Hout biedt de raad een rapport aan over het belevingsonderzoek dat is gedaan door de
Maashorstburgers en de Dorpsraad Nistelrode.
2020-01-10 Inspreeknotitie E van Hout namens Maashorstburgers.docx
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Mondelinge informatie door het college
De portefeuillehouder krijgt gelegenheid tot mondelinge toelichting op relevante onderwerpen.
Er is geen debat. Indien gewenst kunnen raadsleden een onderwerp via de agendacommissie aanmelden
voor verdere agendering.

3.a

Beeldvorming: Arbeidsmigratie
Medio 2020 wordt aan de raad een voorstel over arbeidsmigratie (huisvesting arbeidsmigranten) voorgelegd.
Vooruitlopend hierop wordt de raad bijgepraat over dit onderwerp.
20200116 Presentatie arbeidsmigranten raad.pdf
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Vaststelling agenda
Agenda_Voorbereidende_Vergadering_16_januari_2020.docx
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Bespreken raadsvoorstellen komende raadsvergadering
Onderstaande voorstellen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 januari 2020. Deze
voorstellen kunnen worden besproken in deze voorbereidende vergadering.
Oordeelsvorming: Beleidsnotitie inwonersparticipatie in Landerd
De beleidsnotitie inwonersparticipatie kent zijn oorsprong gedurende de uitwerking van het Coalitieakkoord
2015-2018. Ook het coalitieprogramma ‘Krachtige kernen in de Maashorst’ hecht veel waarde aan het thema
Burgerparticipatie in Landerd. De beleidsnotitie “Inwonersparticipatie in Landerd” sluit aan op dit programma.
Vanuit de sterkte/zwakte analyse (SWOT) is een realistisch en haalbaar toekomstbeeld 2025 opgesteld,
waarin een sterke samenleving, vitale dorpen en krachtige maatschappelijke initiatieven centraal staan.
De beleidsnotitie sluit aan bij de inmiddels vastgestelde toekomstvisie voor de Maashorstgemeente en kan
ingebracht worden in het voorbereidingstraject naar de herindeling. De raad wordt gevraagd de beleidsnotitie
inwonerparticipatie in Landerd vast te stellen.

5.a

Raadsvoorstel beleidsnotitie inwonersparticipatie in Landerd.docx
Raadsbesluit beleidsnotitie inwonersparticipatie in Landerd.docx
Bijlage 1 Beleidsnotitie inwonersparticipatie in Landerd.docx
20200115 Antwoord op Vragen PL over ag pnt 5a Beleidsnotitie inwonerparticipatie.docx
5.b

Oordeelsvorming: Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord ‘Samen Veiliger’.
Medio januari 2019 heeft u een positieve zienswijze gegeven op het beleidskader 2020, de actualisatie van
het risicoprofiel en de concept-beleidsagenda van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (verder te noemen:
veiligheidsregio). Op basis van de Beleidsagenda en het Risicoprofiel heeft de veiligheidsregio het ontwerpbeleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord ‘Samen Veiliger’ geformuleerd.
Conform de Wet op de Veiligheidsregio’s overlegt de burgemeester –voorafgaand aan de vaststelling van
het beleidsplan – met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.
Op 16 januari 2020 wordt het beleidsplan besproken in de voorbereidende vergadering. Op 30 januari 2020
zal het beleidsplan worden behandeld in de raadsvergadering. De deadline voor inbreng vanuit de
gemeenteraden is echter voor 29 januari 2020. De eventuele opmerkingen van de gemeenteraad tijdens de
voorbereidende vergadering zullen worden ingebracht in de vergadering van het Algemeen bestuur zodat
deze toch kunnen worden meegenomen door het Algemeen bestuur in hun besluitvorming.
Raadsvoorstel Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord ‘Samen Veiliger’.docx
Raadsbesluit Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio.docx
bijlage 1 brief raden bespreking beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger.pdf
bijlage 2 Samen Veiliger, Beleidsplan 2020-2023 versie 23-10-2019.pdf
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Opiniërende stukken
Er zijn geen opiniërende stukken.
Geagendeerde onderwerpen
Elke fractie die een informatienota, ingekomen stuk, beantwoording van schriftelijke vragen of ander
onderwerp voor de voorbereidende vergadering wil agenderen, meldt dat bij de agendacommissie. De
griffie stuurt uiterlijk de vrijdag voor de agendacommissie een definitief overzicht van alle toegestuurde
informatienota’s en ingekomen stukken naar de raad. Het aanmelden van een agendapunt met de
bijbehorende motivatie kan tot 12.00 uur op de dag van de agendacommissie bij de griffie.
Sluiting

3 februari 2020 10:30
Actiepuntenlijst Voorbereidende Vergadering 16 januari 2020
Agendapunt

Verantwoordelijken

Deadline

Status

5.b Oordeelsvorming: Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord ‘Samen Veiliger’.
756.

beleidsplan Veiligheidsregio

Bakermans, M.C.

Toelichting actiepunt

01-02-2020

Verlopen

Het systeem van veiligheidsinformatie samenbrengen en delen (punt 5) is geen ICT-project, De portefeuillehouder vraagt na welk deel
ICT is en welk niet.

Hij vraagt tevens na wie verantwoordelijk gesteld kan worden in de meldkamer.

2.a Aanbieding rapport belevingsonderzoek Hoe voel jij je in de Maashorst.
1 2020-01-10 Inspreeknotitie E van Hout namens Maashorstburgers.docx

Nistelrode, 10 januari 2020.

INSPREEKNOTITIE.

INLEIDING:
Hierbij vragen wij namens de Maashorstburgers uw aandacht voor een verdere
toelichting op het reeds aan u verstuurde rapport van het belevingsonderzoek
van de Maashorst. Er van uitgaande dat de inhoud van het rapport jullie bekend
is gaan we kort in op onderwerpen zoals:




Opzet en resultaat
Mogelijke oorzaken als gevolg van historische besluiten.
Meest belangrijke aanbevelingen

maar zijn graag bereid ons rapport in detail toe te lichten
Opzet en resultaat:
Opzet:
Een flyer met de titel, HOE VOEL JIJ JE IN DE MAASHORST, is voorzien van
een korte beschrijving van het gebied en recente ontwikkelingen en eindigt met
een 3-tal neutrale belevingsvragen van het gebied. We vragen de lezer om deze
vragen schriftelijk thuis te beantwoorden en op te sturen naar de dorpsraad
Nistelrode. Deze flyers zijn verspreid bij 3 supermarkten en zijn aangekondigd via
lokale media in de regio Zeeland, Nistelrode en het Brabants Dagblad.
Resultaat:
Van ruim 230 reacties vraagt meer dan 80 % aandacht voor het onveilig gevoel
en worden 57 voorvallen met de grote grazers beschreven. 18% van alle
respondenten meldt vanwege onveiligheid het gebied niet meer te bezoeken.
Ook mijden evenementen, zoals de Trap-in en de Bernhezer wandeltocht het
gebied op basis van de ervaren onveiligheid. Het incident tijdens het weekend
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van zondag 5 januari betreuren wij maar komt op basis van deze uitslag niet als
een verrassing.
Wel zijn de Maashorstburgers unaniem van mening dat, de door zogenaamde
kenners bepleite veilige combinatie van recreanten en dit soort grote grazers, in
het nu bestaande begrazingsgebied niet realiseerbaar is. Wij pleiten voor een
duurzame lange termijn oplossing zoals beschreven in het rapport. De in het
manifest duidelijk vastgelegde voorwaarde, dat met behoud van de procesnatuur
de complete Maashorst veilig en toegankelijk moet blijven voor alle soorten
recreanten, vraagt een ander soort grazers zoals bv de combinatie van schapen
en het Drents heidekoetje die in het gebied rond Grollo met succes toegepast
wordt.
Mogelijke oorzaken als gevolg van historische besluiten.
De inhoud van het manifest vraagt een inrichting die voldoet aan een positieve
bijdrage voor verdere procesmatige ontwikkeling van de flora en fauna met
mogelijkheden voor een groeiende biodiversiteit. Hierbij denken we ook aan een
positieve bijdrage van het economisch draagvlak in de omringende kernen en
een grotere regionale/landelijke attractiewaarde als recreatiegebied met zijn
unieke eigenschappen zoals b.v. het wijst verschijnsel en historische grafheuvels
.
Het bestuur, waarvan de besluitvaardigheid en snelheid afhankelijk is van de
onderlinge afstemming tussen de eigenaars in de vorm van 4 gemeenten en
staatbosbeheer, heeft hiervoor gespecialiseerde partijen benaderd en is een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met ARK, een nationale
natuurbeheerorganisatie met internationale belangen. Samen met die partij is het
uitvoeringsplan IBEB opgesteld en goed gekeurd. Voor de daarin opgenomen
procesnatuur heeft ARK een keuze gemaakt voor de 3 grote grazers (Wisenten,
Exmoor pony’s en Taurossen), en oordeelt op dat moment lichtvaardig over hoe
deze grazers op een veilige manier gecombineerd kunnen worden met vrije
recreanten in hetzelfde gebied. Hun keuze voor de 3 grote grazers, heeft de
besluitvormers daarvoor veiligheidsaspecten voorgehouden die op z’n minst nog
erg beperkte praktische ervaringen hadden en amper rekening houden met de
bestaande gebruiken en wisselende inrichting van het gebied. Mogelijk is dat
mede veroorzaakt door de andere belangen van ARK die zich gecommitteerd
heeft mee te werken aan het voorkomen van de dreigende uitsterving van de
Europese wisent en hun betrokkenheid bij het fokprogramma van het oerrund dat
zijn oorsprong in Spanje gevonden heeft en nu de Tauros als voorlopig resultaat
heeft.
Nadat de eerste wisenten in het gebied kwamen deden zich al snel een aantal
voorvallen voor die de veiligheid voor de recreant op de proef stelde. Na enkele
incidenten werden de wisenten en recreanten niet verder gecombineerd in
hetzelfde gebied. Een breed onderzoeksprogramma wordt gestart om het
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wisentengedrag te testen op de aanwezigheid van diverse recreanten met hun
huisdieren en vervoermiddelen. Details over de inhoud, planning en resultaten
daarvan zijn slechts gedeeltelijk met het publiek gedeeld. Ook de gebruikersraad
wordt beperkt geïnformeerd.. Er wordt slechts gezegd dat de testen geslaagd
zijn.
Na de introductie van de Exmoor pony’s en Taurossen in een veel groter
begrazingsgebied, met vrije toegang voor de recreant en een netwerk van
gedeeltelijk in dichte bossen gelegen voor woon-werk verkeer gebruikte
fietspaden en wandelpaden, ontstaan bredere discussies over de veiligheid voor
de recreant. Deze discussies leiden vrij snel tot spanningen tussen de
verschillende belangengroepen die verder aangewakkerd worden door onjuiste
stellingnames om partijen met afwijkende meningen te overtuigen van hun eigen
standpunt.
Deze publieke onrust aangevuld met andere discussieonderwerpen rond de
inrichtingsveranderingen in het gebied doet het bestuur besluiten om een
gebruikersraad op te richten om daarmee alle georganiseerde en niet
georganiseerde recreanten uit de regio te betrekken. Deze raad is bedoeld om
gebruiksvoorzieningen van deze recreanten zonder wederzijdse overlast op
elkaar af te stemmen en de inwoners op tijd en gemotiveerd te informeren over
de aanstaande veranderingen. Helaas zijn niet alle partijen vertegenwoordigd en
beperkt de Maashorst in uitvoering het meepraten tot uitsluitend zaken rond de
inrichting van de specifieke voorzieningen, Ook blijven vele opmerkingen en
vragen over toekomstige beleid en uitvoeringszaken volledig onbeantwoord. In
tegenstelling wordt de naam en positie van de gebruikersraad oneigenlijk
gebruikt als voorbeeld voor een brede betrokkenheid van de regionale bewoners
bij voorlichtingsbijeenkomsten voor de diverse gemeentebesturen. Wij als leden
herinneren ons nog heel goed dat we monddood gemaakt worden tijdens een
bijeenkomst met alle raadsleden op de natuurbegraafplaats.
Bovenomschreven beperkte betrokkenheid van de gebruikersraad heeft de
regelmatig in de gebruikersraad geuite bezorgdheid over de veiligheid rond de
grote grazers onbeantwoord gehouden. Verder heeft de uit balans zijnde
vertegenwoordiging van verschillende belangengroepen in de gebruikersraad de
bespreekbaarheid van deze veiligheidsbelangen minder gefaciliteerd.
Samenvattend leert bovenomschreven situatie dat o.a.:
1. ARK, als een van de partijen bij het opstellen van de uitvoeringsplannen
en de keuze van de 3 grote grazers, minder kritisch beoordeeld is en
daarmee een te ruime interpretatie van het verkregen mandaat toegepast
heeft.
2. De boven omschreven samenstelling en besluitkracht van de
gebruikersraad hierop geen invloed kan uitoefenen.
3. De complexe governance, met op de achtergrond de verschillende
besluitvormingsprocessen van de 5 eigenaars, open en transparante
3

4.
5.
6.

7.
8.
9.

inzichten voor de inwoners en recreanten beperkt en daarom regionale
inwoners regelmatig verrast door onverwachte praktische
inrichtingsveranderingen.
Het bestuur op te grote afstand opereert en mogelijk minder kritisch met
beperkte kennis controleert
De mede door hen aangestelde beheerders zoals Free nature en de
inmiddels door hun opgeleide rangers groep de uitgewerkte instructies
zonder kritische overwegingen opvolgt.
Voorkomende voorvallen met grote grazers zo goed mogelijk uit de
publiciteit houdt en de wel gepubliceerde verslaglegging bewerkt met
verzachtende argumenten om het publiek positief te stemmen over de
grote grazers.
De media, de door recreanten en inwoners ingezonden verslagen over die
voorvallen, niet of gekleurd publiceert.
Vanwege de door de provincie toegekende grote subsidiebedragen
minder aanleiding geven om bovenmatig kritisch te kijken naar de keuzes
voor de uitvoering.
Er om die reden geen serieus onderzoek gedaan is naar beschikbare
alternatieven bij de verschillende keuzes voor zaken zoals grazers,
afbakening van begrazingsgebieden en inrichtingszaken voor invaliden.

Meest belangrijke aanbevelingen
De aanbevelingen voor de inrichting zijn duidelijk benoemd in het verslag en
gaan in hoofdzaak over de inhoud om de veiligheid te verbeteren. Mochten jullie
daar vragen over hebben dan beantwoorden wij die graag.
Verder staan we tenslotte wel even stil bij de implementatie van de nieuwe
governance zoals deze door de heer Harrie van de Burgt voorgesteld is en door
de verschillende gemeenteraden geheel of gedeeltelijk goedgekeurd is.
De daarin voorgestelde organisatie structuur behoeft een efficiënte werkbare
implementatie waarbij het Maashorstteam samen met de nieuwe Adviesraad een
breed mandaat behoeft om dynamisch en goed overwogen te kunnen
functioneren. Hiervoor denken we aan procesmatige zaken zoals:
1. Het belang om voor toekomstige besluiten minimaal 70 % draagvlak van
de brede regionale community te verkrijgen en daarvoor duidelijke kaders,
die dat draagvlak garanderen, stellen die opgevolgd moeten worden door
het Maashorst Team.
2. Dit vraagt duidelijke richtlijnen voor:
a. Noodzaak voor het herijken van de inhoud van Manifest, IBEB en
tussenevaluatie rekening houdend met de laatste ontwikkelingen
rond het Europese klimaat akkoord.
b. Beleid en keuze criteria rond kennisvergaring en vervolgens
besluitvorming rond toekomstige beleidszaken.
c. Het door de eigenaars toegekende mandaat aan het
Maashorsteam en over welke middelen zij kunnen beschikken voor
de uitvoering van beleid, beheer en inrichting
4

d. Hoe het Maashorst Team zich verhoudt tot de Adviesraad en de
besluitkracht van de Adviesraad.
e. De samenstelling van de Adviesraad en de specificatie van het
leden profiel. Samenstelling en profiel zo te kiezen dat de leden met
hun betrokken achterban 70% van de bij de Maashorst betrokken
partijen en regionale inwoners vertegenwoordigt en via hoor en
wederhoor vooraf breed draagvlak organiseert.
f. Huishoudelijk regelement dat de werkwijze van vergaderen en
specificeren van adviezen inclusief stemgedrag regelt. Verder allel
leden tijd biedt om hun achterban te betrekken bij de te behandelen
onderwerpen.
3. Het opstellen van een meerjarenplan inclusief de daarbij horende kosten
4. Het opstellen van een financiële planning voor de inkomsten met een
verdeelsleutel voor de eigenaars en mogelijke extra inkomsten bronnen
zoals provinciale en landelijke bijdragen en verdienmodellen in de regio
Dit alles gebaseerd op de door dhr. Harrie van de Burgt voorgestelde en door de
gemeenteraden goedgekeurd governance model.
Arie Kemps
Voorzitter Maashorstburger
Bijlage: Belevingsonderzoek “Hoe voel jij je in Maashorst”
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3.a Beeldvorming: Arbeidsmigratie
1 20200116 Presentatie arbeidsmigranten raad.pdf

Beleid huisvesting van
arbeidsmigranten

Programma
• Het huidige beleid
• Het nieuwe beleid
• Het vervolgproces

Situatie in 2010
•
•
•
•
•

Voornamelijk Polen
Verblijfsduur: korter dan 4 maanden
Behoefte arbeidskrachten het hele jaar rond
Structurele huisvestingsbehoefte
Regelmatig wisselende groepen

Algemene beleidsuitgangspunten
• Gebruiksoppervlakte minimaal 10-12 m2
• Bijhouden van een nachtregister is verplicht
• Voldoen aan alle brandveiligheidseisen

Huisvestingsvormen
• Maximaal 40 arbeidsmigranten
• Maximale bruto vloeroppervlakte 400m2
• Bedrijfslocatie: huisvesting alleen voor eigen
werknemers
• Een huishouden en 3 personen die niet
persoonlijk met elkaar verbonden zijn

Huisvestingslocaties
Toegestaan

Niet toegestaan

Recreatieterreinen

Vrijkomende agrarische bebouwing

Bestaande woonhuizen

Leegstaande wooncomplexen

Bestaande bedrijfsgebouwen op terrein
werkgever

Nieuwbouw wooncomplex

Bestaande logiesgebouwen binnen de
bebouwde kom

Huidige situatie
-

Onvoldoende inzicht
Ruim 180 BRP ingeschreven
Schatting: 500-600 arbeidsmigranten
Verblijfsduur: kortere periodes binnen een periode van
een aantal jaar
Meestal dezelfde groep
Voornamelijk uit Polen
Vier Landerdse bedrijven in beeld
Huisvesting: reguliere woningen, bedrijfsgebouwen
terrein werkgever, Brand 77 en recreatieterreinen

Algemene beleidsuitgangspunten
• SNF of AKF keurmerk
• Contactpersoon/beheer  vragen, klachten
en inzicht in locaties
• Huisreglement
• Het bijhouden van een nachtregister
• Toeristenbelasting
• Voldoen aan alle brandveiligheidseisen

Registratieproces
• Alle arbeidsmigranten worden RNI
ingeschreven
• BRP ingeschreven: ruim 180
• BRP vervuild
• Twee instrumenten: Basis Registratie
Personen en de toeristenbelasting
• Iedereen BRP registreren: contact leggen en
samenwerken werkgevers

Nachtregister
• Wettelijk verplicht: Wetboek van Strafrecht
art. 438 en Gemeentelijke APV art. 2: 37
• Inzicht: locaties en verblijfsduur
• Veiligheid: in geval van calamiteiten

Omgeving
•
•
•
•

Contact leggen directe buren
Contactpersoon
Omgevingsdialoog
Draagvlak

Huisvestingsvormen
• Uitgangspunt is ja, mits..
• Alle uitgangspunten dienen aan de
voorwaarden van het beleid te voldoen
• Aantal en gebruiksoppervlak op basis van
maatwerk
• Huisvesting op bedrijfslocatie: alleen voor
eigen werknemers
• Concentratie in de kernen ongewenst

Huisvestingslocaties
Toegestaan onder voorwaarden
Bestaande woonhuizen
Bestaande bedrijfsgebouwen op het
terrein van de werkgever
Huisvesting op terrein van de werkgever
in nieuwbouw of woonunits
Logies in leegstaande bestaande
gebouwen

Logies in nieuwbouwcomplexen

Niet toegestaan

Keuze huisvestingslocaties
Keuzemogelijkheden
1. Recreatieterreinen toestaan onder voorwaarden of niet toestaan?
2. Vrijkomende agrarische bebouwing wel of niet toestaan?
3. Logies op huisvestingsloacties toestaan voor alleen Landerdse werknemers of alle
arbeidsmigranten?
4. Huisvesting op bedrijventerreinen wel of niet toestaan?

Verschil in beleid
Oude beleid

Nieuw beleid

Aantal en omvang

- Maximaal 40
- Maximaal 400m2

Maatwerk

Normering

-

- SNF of AKF keurmerk

Huisvesting leegstaande
bedrijfsgebouwen

Alleen eigen werknemers

Minimaal 10-12m2

Alleen eigen werknemers

Contactpersoon of beheer

Verplicht

Huisreglement

Verplicht

Huishouden

Huishouden en 3
arbeidsmigranten

Huishouden en 2
arbeidsmigranten

Nachtregister

Verplicht, wordt minimaal
uitgevoerd

Verplicht

Registratie

GBA

BRP

Omgevingsdialoog

Verplicht

Toeristenbelasting

Verplicht

Verschil in beleid
Huisvestingslocaties

Oude beleid

Nieuwe beleid

Bestaande woonhuizen

Toegestaan

Toegestaan

Bestaande
bedrijfsgebouwen op het
terrein van de werkgever

Toegestaan

Toegestaan

Huisvesting op het terrein
van de werkgever in
nieuwbouw of woonunits

Niet toegestaan

Toegestaan

Logies in leegstaande
bestaande bebouwing niet
zijnde agrarische
bebouwing

Toegestaan in bebouwde
kom

Toegestaan

Logies in
nieuwbouwcomplexen

Niet toegestaan

Toegestaan alle

Recreatieterreinen

Toegestaan

Politieke keuze

Bedrijventerrein

Niet toegestaan

Politieke keuze

Vrijkomende agrarische
bebouwing

Niet toegestaan

Politieke keuze

Vervolgproces
• Opiniërend stuk
• 28 mei 2020: definitieve beleid

Vragen?
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Agenda Voorbereidende Vergadering
Datum

16-01-2020

Tijd

19:30 - 21:20

Locatie

Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk

Voorzitter

Harold van den Broek

Omschrijving

De voorlopige agenda is door de agendacommissie vastgesteld.

1

Opening en mededelingen

2

Spreekrecht voor het publiek
Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De
maximale spreektijd is 5 minuten.

2.a

Aanbieding rapport belevingsonderzoek Hoe voel jij je in de Maashorst.
De heer van Hout biedt de raad een rapport aan over het belevingsonderzoek
dat is gedaan door de Maashorstburgers en de Dorpsraad Nistelrode.
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Mondelinge informatie door het college
De portefeuillehouder krijgt gelegenheid tot mondelinge toelichting op
relevante onderwerpen.
Er is geen debat. Indien gewenst kunnen raadsleden een onderwerp via de
agendacommissie aanmelden voor verdere agendering.

3.a

Beeldvorming: Arbeidsmigratie
Medio 2020 wordt aan de raad een voorstel over arbeidsmigratie (huisvesting
arbeidsmigranten) voorgelegd. Vooruitlopend hierop wordt de raad bijgepraat
over dit onderwerp.
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Vaststelling agenda

5

Bespreken raadsvoorstellen komende raadsvergadering
Onderstaande voorstellen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van
30 januari 2020. Deze voorstellen kunnen worden besproken in deze

voorbereidende vergadering.
5.a

Oordeelsvorming: Beleidsnotitie inwonersparticipatie in Landerd
De beleidsnotitie inwonersparticipatie kent zijn oorsprong gedurende de
uitwerking van het Coalitieakkoord 2015-2018. Ook het coalitieprogramma
‘Krachtige kernen in de Maashorst’ hecht veel waarde aan het thema
Burgerparticipatie in Landerd. De beleidsnotitie “Inwonersparticipatie in
Landerd” sluit aan op dit programma. Vanuit de sterkte/zwakte analyse (SWOT)
is een realistisch en haalbaar toekomstbeeld 2025 opgesteld, waarin een
sterke samenleving, vitale dorpen en krachtige maatschappelijke initiatieven
centraal staan.
De beleidsnotitie sluit aan bij de inmiddels vastgestelde toekomstvisie voor de
Maashorstgemeente en kan ingebracht worden in het voorbereidingstraject
naar de herindeling. De raad wordt gevraagd de beleidsnotitie
inwonerparticipatie in Landerd vast te stellen.

5.b

Oordeelsvorming: Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord
‘Samen Veiliger’.
Medio januari 2019 heeft u een positieve zienswijze gegeven op het
beleidskader 2020, de actualisatie van het risicoprofiel en de conceptbeleidsagenda van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (verder te noemen:
veiligheidsregio). Op basis van de Beleidsagenda en het Risicoprofiel heeft de
veiligheidsregio het ontwerp-beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio BrabantNoord ‘Samen Veiliger’ geformuleerd.
Conform de Wet op de Veiligheidsregio’s overlegt de burgemeester –
voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan – met de gemeenteraad
over het ontwerpbeleidsplan.
Op 16 januari 2020 wordt het beleidsplan besproken in de voorbereidende
vergadering. Op 30 januari 2020 zal het beleidsplan worden behandeld in de
raadsvergadering. De deadline voor inbreng vanuit de gemeenteraden is echter
voor 29 januari 2020. De eventuele opmerkingen van de gemeenteraad tijdens
de voorbereidende vergadering zullen worden ingebracht in de vergadering
van het Algemeen bestuur zodat deze toch kunnen worden meegenomen door
het Algemeen bestuur in hun besluitvorming.
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Opiniërende stukken
Er zijn geen opiniërende stukken.

7

Geagendeerde onderwerpen
Elke fractie die een informatienota, ingekomen stuk, beantwoording van
schriftelijke vragen of ander onderwerp voor de voorbereidende vergadering
wil agenderen, meldt dat bij de agendacommissie. De griffie stuurt uiterlijk de
vrijdag voor de agendacommissie een definitief overzicht van alle toegestuurde
informatienota’s en ingekomen stukken naar de raad. Het aanmelden van een
agendapunt met de bijbehorende motivatie kan tot 12.00 uur op de dag van de
agendacommissie bij de griffie.
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Sluiting
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Bestuur en ondersteuning
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Aan de Raad.

Onderwerp
Beleidsnotitie inwonersparticipatie in Landerd
Advies
1. De beleidsnotitie inwonersparticipatie in Landerd vast te stellen.
Inleiding
De beleidsnotitie kent zijn oorsprong gedurende de uitwerking van het Coalitieakkoord 20152018. Ook het coalitieprogramma ‘Krachtige kernen in de Maashorst’ hecht veel waarde aan het
thema Burgerparticipatie in Landerd. De beleidsnotitie “Inwonersparticipatie in Landerd” sluit
aan op dit programma. Vanuit de sterkte/zwakte analyse (SWOT) is een realistisch en haalbaar
toekomstbeeld 2025 opgesteld, waarin een sterke samenleving, vitale dorpen en krachtige
maatschappelijke initiatieven centraal staan.
De beleidsnotitie sluit aan bij de inmiddels vastgestelde toekomstvisie voor de
Maashorstgemeente en kan ingebracht worden in het voorbereidingstraject naar de herindeling.
Beoogd effect
1. Een sterke en zelfredzame gemeenschap, door ruimte te geven aan maatschappelijke
initiatieven uit de samenleving van Landerd en de toekomstige Maashorstgemeente.
2. Een beleid vanuit gemeenteraad, college en organisatie dat duidelijkheid geeft aan
inwoners(-initiatieven) en een bijdrage levert aan het herindelingsproces.
Argumenten
1.1 Door ruimte te geven aan maatschappelijke initiatieven dragen we bij aan krachtige kernen
Met de beleidsnotitie geven we richting aan inwonersparticipatie en we bieden handvatten om
aan de slag te kunnen met de eigen omgeving. We gaan hierbij uit van de begrippen als
solidariteit, zelfredzaamheid, eigenaarschap, sociaal ondernemend, samen en inclusief. We
willen zo onze inwoners stimuleren en motiveren om een krachtige, zelfredzame en
toekomstbestendige gemeenschap te creëren.

1.2 We volgen de ambities uit het coalitieprogramma
Naast de gestelde ambities ten aanzien van ‘krachtige kernen’ is de beleidsnotitie ook gericht
op de ambitie om te komen tot een maatschappelijke agenda. Zoals gezegd willen we met de
uitvoering van de beleidsnotitie onze inwoners stimuleren en motiveren zelf aan de slag te
gaan. Daarmee maken we ook de eerste sprong richting de maatschappelijke agenda.
Inwoners, groepen inwoners worden geactiveerd en stimuleren initiatieven. Daarmee werken
we direct aan ‘wat gaan we doen’ uit het coalitieprogramma.
1.3 We willen een overkoepelend en eenduidig beleidskader voor de periode tot 2025 voor
inwonersparticipatie
Er gebeurt veel op het gebied van burgerbetrokkenheid in Landerd. We vinden het belangrijk
dat de inwoners en ondernemers invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijk beleid en
uitvoering, maar we weten niet hoe dat te organiseren. Vrijwilligersorganisaties zijn volop bezig
voor hun dorp of doelgroep, maar missen menskracht en lopen tegen de grenzen van wat
vrijwilligers kunnen doen aan. Gemeente en maatschappelijke initiatieven werken graag samen,
maar zijn over en weer onduidelijk over rolopvattingen en –verwachtingen. Met een apart
beleidskader geeft de gemeente structuur, richting en duurzame borging aan deze en andere
zaken rond inwonersparticipatie.
1.4 We sluiten aan bij wat er nu al in de dorpen aan sociale kracht te vinden is
Er is geïnventariseerd wat sterkte en zwakten zijn in onze gemeente, wat kansen en
bedreigingen zijn. Daaruit vloeien ontwikkelrichtingen voort en volgen mogelijkheden voor
verbetering. We hebben dan oog voor wat goed gaat in Landerd én wat we kunnen verbeteren.
Zo bouwen we voort op wat er al is in Landerd. De kwetsbaarheden bij maatschappelijke
initiatieven willen we verminderen en we willen een betere voedingsbodem creëren. De
gemeente is enthousiast over de maatschappelijke initiatieven en faciliteert en ondersteunt hen
voluit. De zorgcoöperaties en dorpsontwikkelgroepen zijn positief over deze betrokken houding
van de gemeente. Met het geschetste profiel wordt betrokkenheid bij en ondersteuning van
maatschappelijke initiatieven een structurele organisatiedoelstelling van de gemeente.
1.5 Sterkere maatschappelijke initiatieven zijn noodzakelijk
Momenteel worstelen alle vrijwilligersorganisaties in Landerd met zaken als het werven van
vrijwilligers, een te klein actief kader en de mismatch tussen eigen ambities en mogelijkheden.
Ook voelt men zich soms overvraagd door de gemeente en andere samenwerkingspartners.
Om de initiatieven te behouden voor de toekomst is het nodig dat er meer geïnvesteerd wordt in
het sterker maken van hun vrijwilligersorganisaties, zoals opgenomen in de voorliggende
beleidsnotitie en uitvoeringsaanpak.
1.6 We willen een gedeeld perspectief op het thema Inwonersparticipatie
We vinden het van belang dat zowel het College als de Raad een gedeeld beeld hebben van
hoe wij als gemeente om willen gaan, en in de praktijk al omgaan, met inwonersparticipatie.
Hiermee willen we recht doen aan de rode draad uit het coalitieprogramma Krachtige kernen in
de Maashorst.
We willen hiermee ook duidelijkheid geven richting de dorpsinitiatieven.

1.7 De notitie beschrijft de uitvoering van het voorgestelde beleid
In de notitie wordt de aanpak van de uitvoering van inwonersparticipatie in de gemeente
Landerd kort beschreven. Met instemming van de notitie kan, in samenwerking met initiatieven,
verder gewerkt worden aan de uitvoering van het voorgestelde beleid. Zonder een vastgestelde
notitie is er geen duidelijkheid over de wijze waarop we invulling willen geven aan
inwonersparticipatie.
1.8 Beleid blijft in ontwikkeling.
De notitie is uitdrukkelijk een document dat doorontwikkeling vergt. We willen ervaring opdoen,
evalueren en ons verder ontwikkelen op het terrein van burgerparticipatie. Dit in samenwerking
en afstemming met initiatieven, de gemeenteraad en de toekomstige Maashorstgemeente.
De notitie is daarmee geen statisch beleidsdocument, maar een bijdrage aan het leerproces.
Kanttekeningen
1.1 De Gemeenteraad heeft eigen positie nog niet bepaald
Het geschetste profiel van de gemeente betreft ook de Gemeenteraad, maar deze heeft nog
niet zelf bepaald hoe zij haar eigen positie vorm geeft. Dat kan een risico zijn. We weten echter
dat het belang van inwonersparticipatie door de gemeenteraad erkend wordt en dat volgens de
sterkte/zwakte analyse het profiel past bij de gemeente Landerd. We bouwen immers voort op
wat er al is.
1.2 De gemeente is niet voorbereid op verzoeken in het kader van de Right-to-Challenge.
Burgers kunnen een beroep doen op de Right-to-Challenge wat betreft het uitvoeren van
gemeentelijke taken met bijbehorende budgetten. Op dit moment is de gemeente hier nog niet
op voorbereid. We zijn vooralsnog niet voornemens om een Draaiboek Right-to-Challenge voor
gemeente en initiatieven op te stellen. We realiseren ons wel dat de gemeente “gechallenged”
zou kunnen worden.
1.3 Uitvoering van het beleid vergt inzet vanuit de organisatie in de zin van gedrag, scholing en
capaciteit.
Hiervoor zal gebruik moeten worden gemaakt van het beschikbare personeelsbudget.
Financiën
- Er is een strategisch adviseur inwonersparticipatie beschikbaar voor 18 uur per week.
- Er is incidenteel budget voor initiatieven beschikbaar. Dit is opgebouwd uit het eventuele
restantbudget uit 2019 en voor de jaren 2020 en 2021 een bedrag van € 30.000 per jaar.
- Er is jaarlijks een structureel budget van in totaal € 15.000 beschikbaar voor de
ondersteuning van de dorps-ontwikkelgroepen ( organisatie- en bestuurskosten).
Afstemming Gemeente Uden.
De beleidsnotitie en de richting die daarin wordt beschreven wordt ingebracht in het overleg met
Uden over participatie in de Maashorstgemeente. Dit uitdrukkelijk met de bereidheid om te
komen tot een gezamenlijk gedragen beleid. M.a.w. de Landerdse notitie is geen “blauwdruk”
maar een bijdrage voor dit samenwerkingsproces.
Participatie maakt onderdeel uit van het op te stellen plan van aanpak voor de voorbereiding
van de herindeling. Het is de bedoeling daar de initiatiefgroepen uit beide gemeenten bij te
betrekken.
Communicatie
Met de externe partners gaan we in reguliere bijeenkomsten het beleidskader presenteren en
hen uitnodigen om mee te doen.
Uitvoering
Start na besluitvorming, met dien verstande dat er in de afgelopen jaren al een
uitvoeringspraktijk is ontstaan die aansluit bij de nu voorliggende notitie.

Bijlage(n)
1. Beleidsnotitie inwonersparticipatie in Landerd ( december 2019)

Zeeland, 26 november 2019
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris,
de burgemeester,
C.C. Boode

M.C. Bakermans
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Agendapunt: Beleidsnotitie inwonersparticipatie in Landerd

De raad van de gemeente Landerd;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 26 november 2019;
B E S L U I T:
De beleidsnotitie inwonersparticipatie in Landerd vast te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Landerd
van 30 januari 2020.
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

E.E. Weijenberg

M.C. Bakermans
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Beleidsnotitie Inwonersparticipatie in Landerd (december 2019)
Samenvatting
Hoe geven we echt ruimte aan maatschappelijke initiatieven uit de samenleving van
Landerd? Wat betekent dat dan voor onze rol en positie en voor die van de initiatieven? Hoe
zorgen we ervoor dat de gewenste ontwikkelingen realistisch en toekomstbestendig zijn en
dat zij passen bij het Landerdse? En waarom willen we deze ontwikkelingen eigenlijk? Deze
beleidsnotitie geeft antwoorden op deze vragen en maakt duidelijk wat we bedoelen met
inwonersparticipatie in de gemeente Landerd.
Kort gezegd is het nodig dat de bestaande maatschappelijke initiatieven versterkt worden,
dat nieuwe initiatieven gestart kunnen worden, dat zij in co-creatie met de gemeente en
andere partners hun maatschappelijke opgaven agenderen en gaan uitvoeren, en dat de
gemeentelijke houding richting de initiatiefnemers wordt vormgegeven volgens het profiel
van een ‘Goede Buur’, die helpt als het nodig is maar verder vooral ruimte laat aan de
samenleving.
We doen dit alles natuurlijk vanwege de grote maatschappelijke impact die het oplevert. Het
draagt bij aan een gemeente met specifieke Landerdse kwaliteiten, gekenmerkt door
krachtige dorpen, sterke gemeenschappen en veel betrokken burgers met hun
maatschappelijke initiatieven. Sleutelbegrippen zijn daarbij: solidariteit, zelfredzaamheid,
eigenaarschap, sociaal ondernemend, samen en inclusief. Gemeente Landerd voegt zich
hiermee bij een groeiende groep gemeenten die de komst van meer maatschappelijke
initiatieven toejuichen en stimuleren.
In deze beleidsnotitie laten we zien dat veel ingrediënten voor deze typisch Landerdse
toekomst al aanwezig zijn. We bouwen ten slotte voort op wat er nu al in de dorpen Schaijk,
Reek en Zeeland aan sociale kracht te vinden is. Ook binnen de gemeente is men niet
onbekend met inwonersparticipatie en omgaan met initiatieven. Daarnaast biedt het
Coalitieprogramma 2018-2022 burgers veel ruimte om actief te worden en leggen we ook
een relatie met de “Toekomstvisie gemeente Maashorst”. De opbouw van de beleidsnotitie
‘Inwonersparticipatie in Landerd’ is als volgt.
-

-
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Hoofdstuk 1. Het Toekomstbeeld (2025) en het ‘Goede Buur’ profiel van de gemeente
Hoofdstuk 2: Een samenvattend overzicht van beleidsuitgangspunten en ambities.
(Wat)
Hoofdstuk 3: Een overzicht van uitvoeringsmaatregelen en de huidige beleidslijn van
het college. ( Hoe)
Hoofdstuk 4: Aansluiting met de “Toekomstvisie gemeente Maashorst”.
Hoofdstuk 5: Planning, middelen en organisatie.
Bijlagen:
In Bijlage 1 schetsen we het theoretisch kader van inwonerparticipatie,
maatschappelijke initiatieven, Doe-democratie etc. en geven we een werkdefinitie van
inwonersparticipatie die aansluit bij de situatie in Landerd.
Bijlage 2 bevat de inventarisatie van 2017-2018, als sterkte-zwakte analyse (SWOT).
In bijlage 3 staat de verantwoording voor het onderzoek voor de beleidsnotitie
Inwonersparticipatie in Landerd.

-

Bijlage 4 behandelt inwonersparticipatie en initiatieven in Uden
(herindelingsrelevantie).
Bijlage 5: Inhoud Raadsinformatiebrief dd.19 maart 2019

Noot: In deze beleidsnotitie wordt voortgeborduurd op de beleidsnotitie “Burgerparticipatie in
Landerd” zoals die in september 2018 opiniërend is aangeboden aan de gemeenteraad en
op 18 april 2019 opiniërend is besproken in de Voorbereidende Vergadering.
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Hoofdstuk 1 – Toekomstbeeld 2025 en profiel ‘Goede Buur’ van de gemeente

We bespreken kort het Toekomstbeeld 2025 voor inwonersparticipatie in Landerd en in het
verlengde daarvan de nieuwe gemeente Maashorst (herindeling Landerd – Uden)1 en wat
dat voor betrokken burgers en hun maatschappelijke initiatieven betekent. Dan introduceren
we het profiel van de ‘Goede Buur’ gemeente als een echt Landerds kenmerk dat goed past
bij de maatschappelijke initiatieven in het Toekomstbeeld 2025.
We laten zien dat het ‘Goede Buurschap’ opgevat kan worden als een invulling van de
Responsieve Overheid. Om de samenleving en de initiatieven echt goed te kunnen bedienen
als ‘Goede Buur’, passen we in de periode 2018 tot 2025 stapsgewijs de bestaande
arrangementen in de omgang met maatschappelijke initiatieven aan.
In bijlage 2 staat wat de sterke en zwakke kanten zijn van inwonersparticipatie in Landerd in
2018 en welke toekomstige kansen en bedreigingen er zijn. We gaan nu de vertaalslag
maken naar de nabije toekomst.
1. Toekomstbeeld 2025
Een sterke samenleving, vitale dorpen en krachtige maatschappelijke initiatieven. Dat is een
realistisch toekomstbeeld in 2025, zo blijkt uit de gesprekken met vrijwilligers en gemeente.
Sleutelbegrippen zijn: solidariteit, zelfredzaamheid, eigenaarschap en sociaal ondernemend,
maar ook samen en inclusief: iedereen doet mee en iedereen doet er toe.
1.1.

Bestaande initiatieven sterker maken

We verwachten dat de bestaande maatschappelijke initiatieven ook in 2025 actief zijn. De
opgave voor de komende jaren is om hen niet alleen te behouden maar vooral te versterken
(meer aandacht voor hun eigen continuïteit). Zo kunnen zij doorgroeien tot de belangrijkste
maatschappelijke partners in de samenleving. Werven en binden van vrijwilligers, taken
verdelen en voorkomen dat bestuursleden overvraagd worden, ambitie bepalen en
positionering (waar ben je van als initiatief, waar ben je niet van), rollen vaststellen in
netwerken, planmatig werken, het wordt de komende jaren steeds belangrijker voor de
maatschappelijke initiatieven. Gelukkig zijn de meeste organisaties hier van overtuigd. Om
hen te helpen door te groeien tot sterkere initiatieven wordt professionele ondersteuning
mogelijk gemaakt.
1.2.

De Maatschappelijke Agenda

We gaan werken met een gezamenlijke Maatschappelijke Agenda, zowel voor ieder dorp als
voor de hele samenleving van Landerd. Iedere burger kan zijn of haar voorstellen en ideeën
inbrengen. Na het bundelen en agenderen kan de samenleving zelf prioriteren en met

Het Coalitieprogramma ‘Krachtige kernen in de Maashorst’ en het herindelingsontwerp stuurt aan op de
nieuwe gemeente Maashorst. Voor deze beleidsnotitie Inwonersparticipatie gaan we er vanuit dat het
Toekomstbeeld 2025 ook passend moet zijn in de situatie van een nieuwe gemeente.
1

3

voorstellen komen voor de uitvoering. Hier is ruimte voor uitvoering door zowel de bestaande
maatschappelijke initiatieven maar juist ook door nieuwe initiatieven.
We noemen alle initiatieven die aan de slag gaan met de Maatschappelijke Agenda de
‘preferente maatschappelijke aannemers’. De rol van de gemeente is vooral samenwerkend
en faciliterend: een procesrol bij de agendavorming, medefinanciering en ondersteunend.
De gemeente wil de Maatschappelijke Agenda zo spoedig mogelijk opgezet en in uitvoering
hebben, zodat de dorpen en de inwoners al ruim voor 2022 met deze vorm van
inwonersparticipatie bekend zijn. Met de stap naar een nieuwe Maashorst gemeente wordt
de dan operationele Maatschappelijke Agenda ook als een belangrijk Landerds
inwonersparticipatie instrument ingebracht.
In het coalitieprogramma is opgenomen dat we streven naar een maatschappelijke agenda
per dorp, voor en door het dorp.
Wat verstaan we onder maatschappelijke agenda?
In overleg en samenwerking met de dorpsinitiatieven proberen we hier invulling aan te
geven. Uitgangspunt is dat het een agenda voor en door het dorp moet zijn, waarin
aansluiting gezocht wordt bij gemeentelijke taken, ambities en beleidsprioriteiten.
Getracht wordt om een dynamische agenda te ontwikkelen die zowel als instrument kan
dienen voor de dorpsinitiatieven in hun proces met hun burgers als de gemeente richting
burgers, gemeenteraad en college en ambtelijke organisatie. Een dergelijk instrument willen
we graag verder ontwikkelen met de gemeenteraad en de dorpsinitiatieven.
Het proces dat leidt tot de totstandkoming van deze agenda, zou er als volgt uit kunnen
zien:
( Hierbij wordt opgemerkt dat een maatschappelijke agenda pas werkt wanneer hiervoor
voldoende draagvlak vanuit de inwoners komt)

4

Toelichting rol gemeenteraad:
-
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Input vanuit beleidskader, budgetverantwoordelijkheid, en wet- en regelgeving in de
maatschappelijke agenda.
Gezamenlijke maatschappelijke agenda is een gezamenlijk product waarvoor ieder
voor zijn deel verantwoordelijk voor is. Geen eenzijdige vaststelling door de raad.
Check op draagvlak en democratische kwaliteit.

Wij zien dit als instrument dat aan de hand van ervaringen en evaluatie bijgesteld kan
worden. Wij willen een start maken zoals hierboven is aangegeven.
Wat is de functie van de maatschappelijke agenda?
Voor de dorpen:
-

Begrip voor elkaars belangen en verwachtingen delen.
Commitment vanuit de gemeente(raad) voor de opgenomen thema’s en projecten.
Duidelijkheid over de inzet ( middelen) en ondersteuning door de gemeente.
Basis voor een structurele relatie.
Mogelijkheid voor input op gemeentelijke thema’s.
Een duurzaam instrument.

Voor de gemeente:
1.3.

Duidelijkheid over een planmatige inzet van middelen ( budget/mankracht).
Een structurele bestuurlijke relatie met de dorpen.
De mogelijkheid om gemeentelijke thema’s onder de aandacht te brengen van de
dorpen en hen daarbij te betrekken.
Een duurzaam instrument. ( ook voor de herindeling)
Sociaal ondernemend

Er zijn natuurlijk alternatieve ontwikkelroutes die bijdragen tot de versterking en
verduurzaming van de maatschappelijke initiatieven. Voorbeelden zijn de dorpsonderneming
(dorpscoöperatie), de duurzame vereniging of stichting of de sociale onderneming. Welke
organisatievorm er ook gekozen wordt, de maatschappelijk initiatieven van 2025 zijn
zelfstandig, maatschappelijk verankerd en ondernemend. Men onderhoudt een actief
netwerk van zakelijke partners, fans en ambassadeurs om de eigen doelstellingen te
realiseren.
1.4.

Eigenaarschap

Bestaande initiatieven versterken en nieuwe initiatieven verwelkomen doen we niet voor
niets. Juist zij werken aan de maatschappelijke opgaven van de lokale samenleving, van de
dorpen en het buitengebied, van de mensen die er opgroeien, wonen, werken en oud
worden. Bijvoorbeeld om oudere inwoners zo lang mogelijk in het dorp te houden. Om
nieuwe inwoners aan te trekken vanwege het goede vestigingsklimaat. Om meer plekken
van ontmoeting te maken. Of om drugs problematiek onder jongeren bespreekbaar te maken
en aan te pakken, in samenwerking met gemeente en andere partijen.

2. ‘Goede Buur’ gemeente
2.1.

Nieuw profiel gemeente

Voortbouwend op de sterke kwaliteiten van de gemeente in 2018, namelijk volop faciliterend
en dienstverlenend richting samenleving (zie hoofdstuk 1), gaat de gemeente aan de slag
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met een nieuw profiel, namelijk de gemeente als de ‘Goede Buur’ van maatschappelijke
initiatieven.
2.2.

Goede Buurschap

Het begrip goede buur (of nabuur, noaber) is bekend in Oost Nederland. Een goede buur is
er voor je als dat nodig is, zonder dat je hier om hoeft te vragen. Ten slotte kan het in de
toekomst ook voorkomen dat je zelf de goede buur bent. Wederkerigheid, betrouwbaarheid,
klaar staan voor elkaar, samenwerken, deze begrippen horen bij de goede buur.
“Men ziet de gewenste rol en positie van de gemeente als volgt: Betrokken, positief
richting burgers, de weg wijzend, samen en samenwerkend. Deels is de gemeente
ook al zo te kenschetsen, voor een ander deel moet hier nog aan gewerkt
worden.”(uit de feedback bijeenkomst met zorgcoöperaties en dorpsontwikkelgroepen
op 23 januari 2018)
2.3.

Grote betrokkenheid

De ‘Goede Buur’ gemeente betekent een meer gelijkwaardige verhouding met en
betrokkenheid bij de maatschappelijke initiatieven. Weten wat er speelt, helpen als dat nodig
is, dat kan alleen met goed relatiebeheer door de gemeente. In de samenwerkingsverbanden
met de maatschappelijke initiatieven geeft de gemeente volop ruimte en biedt hulp precies
op het juiste moment (en in de juiste mate). Het gebeurt in 2025 niet meer dat bijvoorbeeld
bestuursleden van een zorgcoöperatie uitvallen door ziekte en dat de gemeente het niet
weet of niet in actie komt.
2.4.

Reikwijdte profiel ‘Goede Buur’

Het profiel ‘Goede Buur’ is specifiek van toepassing op maatschappelijke initiatieven in de
gemeente en geldt niet voor individuele inwoners of commerciële partijen. Het gaat om lokale
organisaties die maatschappelijke (meer)waarde hebben voor de samenleving en de dorpen
Schaijk, Reek en Zeeland (en het buitengebied).
2.5.

Procesverbeteringen

De ‘Goede Buur’ gemeente onderzoekt voortdurend hoe zij met initiatieven omgaat en waar
procesverbeteringen mogelijk zijn. Denken vanuit de burgers2 wordt door de ‘Goede Buur’
gemeente structureel in praktijk gebracht.
-

2

Welke kwaliteit kan geboden worden in het relatiebeheer van gemeente en
initiatiefnemers?
Hoe gaan medewerkers hiermee om?
Wat kunnen we betekenen als het om routing, regels en ruimte gaat?
Zijn er mogelijkheden voor vereenvoudiging of versnelling van procedures voor
initiatieven?
Hoe kan de gemeente een rol spelen bij het agenderen van maatschappelijke
opgaven, samen met de inwoners en vrijwilligersorganisaties?

Zie ‘Vertrouwen in Burgers’ (WRR 2012) in hoofdstuk 1 hierboven.
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-

Welke nieuwe financieringsvormen voor de activiteiten van initiatieven zijn er mogelijk
en welke rol en positie heeft de gemeente daarbij?

‘Goede Buurschap’ richting maatschappelijke initiatieven gaat verder dan goed relatiebeheer
en weten wat er speelt. Het raakt diverse handelingsperspectieven van de gemeente.
2.6.

De Responsieve Overheid

Hoe de gemeente omgaat met maatschappelijke initiatieven, beschouwen we als een
invulling van de zogenaamde Responsieve Overheid.3 De gemeente als ‘Goede Buur’ van
maatschappelijke initiatieven gaat allereerst over de relatie tussen gemeente en
samenleving. Veel gemeenten geven hier invulling aan met relatiemanagement,
contactambtenaren en wijk- en dorpsgericht werken. Het gaat dan om het betrekken van
burgers bij beleid en uitvoering van de gemeente, om co-creatie processen, om het
vergroten van burgerbetrokkenheid en om klantbehandeling en dienstverlening. In geval van
maatschappelijke initiatieven krijgt de Responsieve Overheid in deze gemeenten aanvullend
vorm door de inzet van initiatievenmakelaars, die mensen, ideeën en middelen aan elkaar
knopen.4
2.7.

Excellente beleidsparticipatie

Tegelijkertijd verbetert de gemeente haar instrumentarium van beleidsparticipatie. In 2025
wordt er volop gewerkt met de (Landerdse) gereedschapskist met participatie tools. Het
betrekken van burgers bij eigen beleid en uitvoering is geen ‘moetje’ voor de medewerkers,
want “meedoen doet er toe”, zoals een ambtenaar het noemt.
Er wordt professioneel en planmatig aan inwonersparticipatie gewerkt en de gemeente is
trots op het ontwikkelde vakmanschap van haar medewerkers. De gemeente zorgt voor
transparantie over de aangeboden participatie processen, zodat burgers van tevoren een
afweging kunnen maken over de mogelijkheden tot beïnvloeding en hun tijdsbesteding.
Burgers worden structureel om feedback gevraagd als zij hebben deelgenomen. Steeds
probeert de gemeente in de keuze van participatieprocessen en –instrumenten een zo groot
mogelijk rendement te halen, wat zich vertaalt als aantallen deelnemers, kwaliteit van de
bijdragen en neveneffecten (cohesie, relaties, verbindingen, etc.).
2.8 De Rode loper.
De gemeenteraad.
Het gaat erom om als raad outreachend te zijn richting initiatieven zonder dat de raad
meteen alle initiatieven omarmt en toezeggingen doet. Dus werkbezoeken, bijeenkomsten
door initiatieven laten organiseren. Het gaat erom dat je elkaar kent

We verwijzen hierbij naar het model van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB 2015) over
overheidssturing. Naast de responsieve overheid (in relatie met initiatieven) onderscheidt men de
samenwerkende overheid (regisseren en verbinden), de presterende overheid (klantbehandeling en
dienstverlening) en de rechtmatige overheid (wetten en regels, democratische legitimiteit, budgetten).
4 Bijvoorbeeld in Uden worden maatschappelijke initiatieven gestimuleerd door een aparte organisatie:
Udenaar de Toekomst.
3
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en kunt benaderen zonder dat de raad meteen in positie gedwongen wordt, maar
bijvoorbeeld raadsleden wel eventueel een vraag kunnen stellen aan de portefeuillehouder
omdat ze de initiatiefnemers kennen, en horen wat goed gaat en wat misschien nog wat
extra aandacht kan gebruiken.
College en organisatie.
College en organisatie richten hun dienstverlening aan inwoners en organisaties zo in dat er,
als het ware, sprake is van het uitleggen van een “rode loper”:
Deze kenmerkt zich door noties en begrippen als:
- Goed geholpen:
We zorgen ervoor dat de inwoner altijd goed geholpen wordt. We checken of hij vindt dat hij
goed geholpen is. Dat wil niet zeggen dat we de inwoner altijd zijn zin geven.
- We denken mee met onze inwoners:
Bij het uitvoeren van de dienstverlening staat de gemeente ‘naast’ de inwoner. Dat betekent
voor onze dienstverlening dat onze inwoners mogen verwachten dat we meedenken en ons
verplaatsen in de klant. We vragen door tot helder is wat de vraag is. We doen dingen omdat
het de inwoner helpt, niet omdat het moet vanuit regelgeving.
- We zijn bereikbaar, toegankelijk en laagdrempelig:
We zijn voor iedereen op diverse manieren makkelijk bereikbaar: digitaal, telefonisch, per
post en door persoonlijk contact. We zijn als organisatie en medewerkers professioneel,
deskundig en benaderbaar. We bieden de inwoner zoveel mogelijk een vaste
contactpersoon.
- We zijn duidelijk en betrouwbaar
Inwoners mogen verwachten dat onze dienstverlening in één keer goed is; namelijk juist en
volledig, tijdig en integraal. De gemeente is helder over waar je met welke vraag terecht kunt
en wat inwoners kunnen verwachten.
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Hoofdstuk 2 – Beleidsuitgangspunten en ambities. ( gecomprimeerd)
De navolgende beleidsuitgangspunten en ambities, in korte bewoordingen, zijn leidend voor
ons beleid (wat):
-

-

De inwoner staat centraal.
Wij bieden inwoners de ruimte om hen te laten doen wat ze zelf kunnen en stimuleren
hen daarin.
Wij hanteren het profiel “Goede Buur”.
Wij maken bestaande initiatieven sterker.
Wij streven naar meer en krachtige initiatieven
Wij streven, samen met de inwoners en organisaties uit de drie dorpen en naar
behoefte van de inwoners, naar maatschappelijke agenda’s
De gemeenteraad bewaakt de democratische kwaliteit van initiatieven en de
samenwerking daarbij tussen inwoners.
Wij nemen zoveel mogelijk obstakels in regelgeving en inzet van middelen weg voor
inwoners bij het realiseren van hun initiatieven. Dit vanuit de houding “ja, mits”’ in
plaats van “nee, tenzij”.
Financiële ondersteuning aan initiatieven geven wij bij voorkeur via aan fonds van,
voor en door inwoners.
Wij bieden aan inwoners en gemeentelijke organisatie ruimte om te experimenteren.
Onze dienstverlening sluit aan bij onze uitgangspunten en ambities: Dit uit zich in
bereikbaarheid, toegankelijkheid, laagdrempeligheid en meedenken.
Wij nemen onze uitgangspunten, ambities en aanpak zowel bestuurlijk (raad en
college) als ambtelijk mee in de verdere voorbereiding van de herindeling.

Hoe we met deze uitgangspunten en ambities aan de slag zijn of gaan, beschrijven we in het
volgende hoofdstuk.
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Hoofdstuk 3 – Uitvoeringsmaatregelen en huidige uitvoeringspraktijk.
In dit hoofdstuk behandelen we de voorgenomen uitvoering van de beleidsnotitie
Inwonersparticipatie in Landerd en de huidige beleids- en uitvoeringspraktijk. ( Hoe?)
Veel initiatieven zijn reeds gestart of in ontwikkeling en dit vraagt om een direct handelen van
het college en de organisatie. Bij het bepalen van de diverse uitvoeringsmaatregelen
(projecten en activiteiten) staan de sterkte-zwakte analyse (SWOT) en het Toekomstbeeld
2025 met het profiel van de ‘Goede Buur’ gemeente centraal. Met andere woorden, de
genoemde projecten en activiteiten zijn daar direct op terug te leiden.
1. Beheer- en Ontwikkelmaatregelen
We maken een onderscheid tussen Beheermaatregelen (we doen het al en gaan het beter
doen) en Ontwikkelmaatregelen (we doen het nog niet en gaan het avontuur aan). Een
voorbeeld van een Beheermaatregel is de Gereedschapskist met Participatie tools. Uit de
inventarisatie is gebleken dat veel participatie instrumenten al aanwezig zijn in de
gemeentelijke organisatie. Het is vooral een kwestie van opzetten en gebruiken. De
Maatschappelijke Agenda is een Ontwikkelmaatregel. Het is een nieuw instrument voor
Landerd. Niet alleen is het een opgave om veel inwoners te stimuleren om met voorstellen
en ideeën te komen, ook is het de bedoeling dat hier nieuwe initiatieven uit komen.
Opgemerkt moet worden dat zowel de beheer- als de ontwikkelmaatregelen ingevuld zullen
moeten worden in overleg met de initiatiefgroepen. De maatregelen moeten aansluiten bij de
behoeften en mogelijkheden van de initiatieven en leiden tot uitbreiding en versterking van
initiatieven.
1.1. Overzicht beheermaatregelen
De volgende beheermaatregelen gaan we in de komende jaren uitvoeren.
-

Gereedschapskist met Participatie Tools.
Goed relatiebeheer met bestaande maatschappelijke initiatieven.
Invullen profiel “Goede Buur gemeente”.
Route, ruimte en regels voor initiatieven.
Leerkring Gemeente en Betrokken Inwoners.
Sterkere initiatieven.

1.2. Overzicht ontwikkelmaatregelen
De volgende ontwikkelmaatregelen gaan we in de komende jaren starten.
-

Maatschappelijke Agenda.
Nieuwe vormen van financiering, zoals het inrichten van een fonds voor initiatieven.
Inwonersparticipatie met Uden een plaats geven in het herindelingsproces

2. Huidige beleids- en uitvoeringspraktijk.
In de raadsinformatiebrief van 19 maart 2019 hebben wij u geïnformeerd over de
uitgangspunten waar wij, als college, momenteel mee werken en de huidige
uitvoeringspraktijk:
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Het coalitieprogramma "Krachtige kernen in de Maashorst" is onze basis. Daarin wordt veel
waarde gehecht aan het behouden en versterken van de drie kernen Schaijk, Reek en
Zeeland.
" We willen inwoners en initiatieven concrete handvatten bieden om hun eigen omgeving
kwalitatief te kunnen verbeteren. Hierbij moet het eigenaarschap zoveel mogelijk bij het
initiatief zelf liggen".
Wij merken op dat het hierbij om een samenspel gaat inwoners en gemeente. Dit vergt
ruimte om te zoeken naar mogelijkheden en kansen en ruimte om te experimenteren.
Wat zijn momenteel onze uitgangspunten?
1. Wij verstaan onder inwonersparticipatie:
“Alles wat te maken heeft met actieve burgers, het maakt hierbij niet uit of zij uit zichzelf
actief zijn of hiervoor gevraagd zijn".
2. Wij onderscheiden drie velden van inwonersparticipatie:
- Maatschappelijke participatie waarbij burgers deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
( bijvoorbeeld: vrijwilligerswerk)
- Maatschappelijke initiatieven waarbij burgers zelf initiatieven ondernemen om een
maatschappelijk doel te bereiken. ( bijvoorbeeld: de huidige dorpsinitiatieven en
zorgcoöperaties)
- Beleidsparticipatie waarbij burgers door de overheid gevraagd worden om mee te denken
en mee te praten. ( bijvoorbeeld: klankbordgroepen)
3. De inhoud en snelheid van de bestaande en nieuwe initiatieven is aan de initiatieven
zelf.
4. De procesverantwoordelijkheid ligt bij de initiatieven zelf. Dat blijft het uitgangspunt. De
gemeente ondersteunt, maar stuurt niet. Wel draagt het college het belang van de
initiatieven en maatschappelijke agenda, mede in relatie tot de komende herindeling, uit.
5. Er komt voorlopig geen plan van aanpak/ draaiboek invoering Right to Challenge. Wij
pakken dit op zodra er een “Challenge" wordt ingediend.
6. Onze aanpak is pragmatisch. Wij vinden de eigen verantwoordelijkheid en het eigen
organiserend vermogen van de initiatieven van doorslaggevend belang. Onze aanpak is
daarmee in overeenstemming.
7. We hanteren momenteel als uitgangspunt: De beleidsnotitie “Burgerparticipatie in
Landerd” zoals die in september 2018 opiniërend is aangeboden aan de gemeenteraad en
op 18 april 2019 opiniërend is besproken in de Voorbereidende Vergadering.
8. Er wordt samenwerking gezocht met Uden om de “Landerdse aanpak’’ op een goede
wijze in het herindelingsproces in te brengen. Dit doen wij via periodiek overleg met de
gebiedscoördinatoren van Uden, afstemming op beleidsniveau m.b.t. inwonersparticipatie en
afstemming met de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente.
Waar richten wij ons momenteel op?
Het behouden en versterken van de drie krachtige kernen Schaijk, Zeeland en Reek, ook in
toekomstig verband van de herindeling. De kracht van de dorpen is deels gelegen in de
fysieke en ruimtelijke kwaliteiten, maar zeker ook in de nu al aanwezige grote kracht van de
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mensen in de gemeenschappen. Een sterke en zelfredzame gemeenschap is van essentieel
belang om de toekomstbestendigheid van de kernen te waarborgen.
Er wordt volop ruimte gemaakt voor burgers en hun maatschappelijke initiatieven. De
inwoners en initiatieven worden concrete handvatten geboden om hun eigen omgeving
kwalitatief te kunnen verbeteren. Het eigenaarschap ligt daarbij bij de inwoners en het
initiatief zelf.
De samenleving wordt in staat gesteld om zelf aan de slag te gaan.
Het project richt zich nu en de komende jaren meer specifiek op het relatiebeheer vanuit het
profiel “Goede Buur”, zoals dat is verwoord in de beleidsnotitie.
Daarnaast willen wij stimuleren dat er per dorp een maatschappelijke agenda wordt
opgesteld door en voor de inwoners.
Wij ondersteunen, op verzoek van en in overleg met, de initiatiefnemers met kennis,
mankracht en de huidige beschikbare financiële middelen. Voor het slagen van de
initiatieven is het essentieel dat de initiatiefnemers zelf verantwoordelijk blijven.
Bestuurlijk heeft vanuit de gemeente de portefeuillehouder inwonersparticipatie een
coördinerende rol.
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Hoofdstuk 4 – Relatie met toekomstvisie Maashorstgemeente.
In hoofdstuk 5 van De Toekomstvisie gemeente Maashorst wordt onder de titel “Samen
denken, samen doen”, een participatievisie neergezet. Daarin komen zaken voorbij als:
De Maashorstagenda
Wij vinden het belangrijk dat gemeente en gemeenschap samen bouwen aan een goed
leefklimaat in gemeente Maashorst. De in de raad gekozen volksvertegenwoordigers maken
daarom samen met de inwoners en maatschappelijk middenveld een agenda met
maatschappelijke thema’s voor gemeente Maashorst.
Iedereen, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente moeten
eigen en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om deze agenda te realiseren en
zodanig te faciliteren dat deze ook ‘afgewerkt’ wordt.
Inwoners maken de gemeenschap
De kernen in gemeente Maashorst kennen een prachtige traditie van betrokken inwoners. De
gemeente erkent en waardeert in houding en gedrag deze enorme inzet vanuit de
samenleving en steunt de inwonersinitiatieven waar gewenst. Mogelijk door het wegnemen
van belemmerende regels, een helpende hand of een financiële bijdrage. Onze houding is
daarbij ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. De financiële ondersteuning geven wij bij voorkeur
via een fonds van, voor en door inwoners.
We gaan ook in ons beleid ruimte maken voor opkomende inwonersinitiatieven. We willen
inwoners de ruimte en verantwoordelijkheid geven om samen dingen te regelen, bijvoorbeeld
het onderhouden van groen in de buurt of de keuze voor een speelplaats, maar ook over
grotere en betekenisvolle projecten, zoals woonvisie en woonprojecten, infrastructuur, zorg
en energievoorzieningen.
Raadsleden kunnen een oogje in het zeil houden bij het hoeden van de democratische
kwaliteit van de samenwerking tussen de inwoners. Kon iedereen
bijvoorbeeld in vrijheid zijn mening geven, is er goed geluisterd naar elkaar en hebben ook
minder mondige of bescheiden inwoners mee kunnen doen?
Inwoners doen mee
De gemeente waardeert de ervaring, kennis, kunde en ideeën van inwoners en wil deze
meer gebruiken bij het maken van plannen en beleid. We zoeken slimmere en effectievere
manieren om zoveel mogelijk groepen inwoners te vinden, binden en verbinden. Bijvoorbeeld
door veel meer in te zetten op digitale burgerparticipatie.
We zullen ons in ieder geval tot het uiterste inspannen om de inwoners die direct ‘geraakt
worden’ te informeren en betrekken.
Meedoen en praten betekent ook dat communicatie begrijpelijk, regelmatig en transparant
dient te zijn. Inwoners, ondernemers en organisatie die ‘direct geraakt’ worden dan
ook tijdig geïnformeerd en betrokken.
We betrekken zoveel mogelijk sleutelfiguren uit de gemeenschap.
Als de gemeente plannen en beleid gaat maken moet bij de start duidelijk zijn wie welke rol
en invloed heeft, wat er gebeurt met de inbreng van inwoners en hoe de terugkoppeling door
de gemeente plaatsvindt.
Leren en samenwerken met elkaar
Het samenspel tussen inwoners, organisaties en gemeente blijft in beweging. Inwoners
hebben bijvoorbeeld het recht om ons uit te dagen. We leggen de rode loper uit voor
inwoners die gemeentelijke taken beter en/of goedkoper kunnen uitvoeren. Ook staan we
open voor ideeën en suggesties die bijdragen aan het realiseren
van onze doelen.
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We vinden het belangrijk om met elkaar de successen te vieren, te evalueren hoe het gaat
en te leren van de fouten die we ongetwijfeld gaan maken. Ook hier geldt: oefening baart
kunst.
Goede Buur
De gemeente staat in houding en gedrag echt open voor ideeën en zorgen. Dat wil niet
zeggen dat alles kan,
maar inwoners mogen van ons verwachten dat we meedenken over oplossingen.

Bovenstaande visie sluit naadloos aan bij de eerder in deze notitie geschetste ambities en
uitgangspunten.
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Hoofdstuk 5 – Planning, activiteiten, middelen en organisatie
We knippen dit hoofdstuk op in 2 delen. Namelijk de periode tot aan de herindeling waarin
we binnen Landerd verder gaan met inwonersparticipatie en de periode van voorbereiding op
de herindeling. Deze periodes lopen nagenoeg gelijk op.
1. Tot aan de herindeling:
Organisatie
Deze beleidsnotitie Inwonersparticipatie in Landerd en de uitvoering daarvan wordt vanuit de
gemeente gecoördineerd door de strategisch adviseur en in samenwerking met verschillende
ambtenaren uit de organisatie uitgevoerd.
Planning/activiteiten
De uitvoering, in lijn met deze beleidsnota, is gestart omdat de initiatiefgroepen een rol en
inbreng van de gemeente verwachten bij de uitvoering van hun initiatieven. We hebben
periodieke ambtelijke en bestuurlijke contacten met de initiatiefgroepen.
We werken permanent aan relatiebeheer vanuit de houding zoals omschreven in het profiel
“Goed Buur”.
In 2020 ligt er per dorp een maatschappelijke agenda.
In 2020 doen we een door de inwoners gedragen voorstel voor het inrichten van een fonds
voor burgerinitiatieven.
In 2019 en 2020 geven we invulling aan de gereedschapskist met participatietools.
We onderzoeken in 2019 en 2020 de mogelijkheden voor een leerkring gemeente- betrokken
inwoners. Belangstelling van inwoners hiervoor is hierbij doorslaggevend.

Beschikbare capaciteit.
De strategisch adviseur besteedt gemiddeld 18 uur per week (2 dagen) aan de uitvoering
van de beleidsnotitie Inwonersparticipatie. De inzet van overige ambtenaren valt binnen de
bestaande capaciteit en planning van betreffende afdelingen.
Kosten
De kosten voor het uitvoeren van de beleidsnotitie zijn opgenomen in de gemeentebegroting.
Voor 2019 is er een incidenteel budget van € 75.000 voor initiatieven en een structureel
budget van € 31.000 voor de ondersteuning van de dorpsontwikkelgroepen.
Bij de kaderbrief 2020 is recent aangegeven hoe het budget er voor 2020 e.v. uitziet. Het
gaat dan in 2020 en 2021 om een incidenteel budget voor initiateven van € 30.000 per jaar
en een structureel budget van € 15.000 voor de ondersteuning van de dorpsontwikkelgroepen.
Het budget voor de drie zorgcoöperaties is separaat opgenomen in de gemeentebegroting.
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2. Voorbereiding herindeling en na de herindeling.
Deze beleidsnotitie, die naadloos aansluit bij de toekomstvisie voor de gemeente Maashorst,
wordt ingebracht in het samen met Uden te lopen voorbereidingstraject.
Dit traject is nog niet uitgewerkt. Middelen en mankracht zullen uit de
voorbereidingsbudgetten voor de herindeling gedekt moeten worden.
Het is in deze periode zaak dat ook de gemeenteraden een belangrijke rol pakken en
betrokken zijn. Het gaat om verdere visieontwikkeling en concretisering daarvan en dit
samen met inwoners en initiatiefgroepen.
Bij de totstandkoming van het herindelingsontwerp is met bewonersgroepen uit Uden en
Landerd afgesproken dat de bewonersgroepen nadrukkelijk betrokken zullen worden bij de
verdere vormgeving van de relatie overheid-burger in de nieuwe gemeente. Er is
afgesproken om dit gestructureerd aan te pakken en verder te spreken over de wijze waarop
dit kan worden gestructureerd en gefaciliteerd. Verder zullen de bewonersgroepen mee gaan
denken over een communicatieboodschap omtrent de herindeling, die aansluit bij de
behoefte en het perspectief van de inwoner.
In de periode 2020 -2021onderzoeken we samen met Uden de mogelijkheden om regels
voor en financiering en ondersteuning van initiatieven te vereenvoudigen.
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Bijlagen

Bijlage 1 –Theoretisch kader
Inleiding
In dit hoofdstuk behandelen we inwonersparticipatie in een bredere context, om vervolgens
tot een voor Landerd passende definitie ervan te komen. Want waar hebben we het over als
we over inwonersparticipatie, betrokken burgers en maatschappelijke initiatieven praten?
Startpunt voor het theoretische kader is het rapport ‘Vertrouwen in Burgers’ (WRR 2012). Het
geeft een uitstekend overzicht van de situatie rond inwonersparticipatie en betrokken burgers
in Nederland. Kort gezegd pleiten Pieter Winsemius c.s. dat overheden (beleidsmakers) veel
actiever worden om de betrokken burgers te ondersteunen.
In 2013 komt de kabinetsnota ‘Doe-democratie’ uit, gevolgd in 2015 door het rapport
‘Montessori democratie’ (Tonkens et al 2015). Beide documenten gaan vooral in op de
vernieuwde relatie tussen overheid en actieve burgers. Waar de kabinetsnota vooral een
positieve grondtoon heeft over de nieuwe maatschappelijke initiatieven (de Doe-democratie),
zijn Evelien Tonkens en haar medeonderzoekers veel kritischer: de Doe-democratie en de
nieuwe maatschappelijke initiatieven gaan de rol en de positie van de bestaande
representatieve democratie (de gemeenteraden) drastisch veranderen.
Met deze theoretische inzichten bekijken we de situatie in de gemeente Landerd. Daarna
komt het Coalitieakkoord 2018-2022 aan de orde wat betreft inwonersparticipatie en
maatschappelijke initiatieven in Landerd. Tot slot stellen we een werkdefinitie van
inwonersparticipatie in Landerd op voor in de beleidsnotitie ‘Inwonersparticipatie in Landerd’.
1. Vertrouwen in Burgers 20125
1.1.

Betrokken burgers

In 2012 bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport
“Vertrouwen in Burgers” uit. Centraal staan daarin mensen die verantwoordelijkheid nemen
voor een maatschappelijk publiek belang, die zich actief inzetten voor zaken die het
eigenbelang overstijgen. Deze betrokken burgers zijn belangrijk voor een levende
democratie, stelt de WRR en voegt eraan toe dat betrokkenheid alleen maar kan werken als
burgers ‘hun’ democratische instituten, in dit geval de gemeente, kunnen vertrouwen. Het
werkt ook omgekeerd: betrokkenheid van burgers wordt tevens bepaald door de ruimte die
gemeentelijke beleidsmakers (en bestuurders) hen bieden.

‘Vertrouwen in Burgers’, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Amsterdam University Press
2012. Van WRR 2012 wordt hier alleen de samenvatting besproken. Tevens verstaan we onder de term
‘beleidsmakers’ in deze beleidsnotitie de gemeentelijke beleidsmakers en bestuurders.
5
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Hoewel gemeentelijke beleidsmakers die ruimte voor betrokken burgers proberen
aantrekkelijk te maken, zijn de resultaten van inwonersparticipatie over de afgelopen jaren
niet altijd succesvol. De WRR vindt dat burgerbetrokkenheid een maatschappelijk vraagstuk
is geworden “waar ideaal en werkelijkheid te ver van elkaar gescheiden blijken.”
1.2.

Denken vanuit burgers

Wat kan dan anders? Als de meest indringende les voor gemeentelijke beleidsmakers stelt
de WRR: Burgerbetrokkenheid vereist denken vanuit burgers. De kunst is om burgers uit te
dagen op onderwerpen die passen bij hun behoefte en kwaliteiten.
Burgers zijn op drie manieren betrokken:
-

-

Beleidsparticipatie
Beleidsmakers bepalen, burgers ‘mogen meedoen’, zoals bij inspraak of interactieve
beleidsprocessen van de gemeente.
Maatschappelijke participatie
Burgers doen vrijwilligerswerk op maatschappelijke en publieke thema’s.
Maatschappelijke initiatieven
Burgers nemen zelf het initiatief om voor een maatschappelijk belang aan de slag te
gaan, de maatschappelijke initiatieven.

Succesvol betrokkenheidsbeleid onderkent de verschillen en weet daarop in te spelen. Dan
is het ook zaak om te weten waarom burgers in actie komen.
Volgens de WRR zijn er twee belangrijke redenen om actief te worden, namelijk verzet tegen
veranderingen en verkenning naar de nieuwe situatie (die beter is dan de oude). Burgers
komen in actie voor behoud van hun dorpshuis of hun speelplek. Maar mensen worden ook
actief omdat zij een droom willen realiseren over schone energie of bijvoorbeeld een eigen
bijdrage willen leveren als vrijwilliger in de zorg.
1.3.

Toerusting van burgers

Tegelijkertijd blijken burgers niet goed toegerust te zijn om een actieve bijdrage te leveren.
Het gaat dan om tijd, kwaliteiten, instrumenten en wettelijke mogelijkheden. De WRR
constateert dat er veel kennis- en informatieachterstand is van burgers t.o.v. gemeentelijke
beleidsmakers, zowel wat betreft de inhoud als de procedures en processen.
Deels heeft dat te maken met het feit dat de informatievoorziening door gemeentelijke
beleidsmakers moeilijk te vinden en moeilijk te begrijpen is. Maar deels komt dat ook omdat
beleidsmakers negatieve beelden hebben van burgers en hun capaciteiten en vaardigheden.
“Volgens veel ambtenaren zijn burgers beperkt op de hoogte van de taken van publieke
organisaties en missen ze het vermogen om publieke vraagstukken te kunnen beoordelen.
Ze communiceren niet helder en zijn te zeer op eigenbelang gericht.”
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1.4.

Randvoorwaarden

Om deze situaties te veranderen geeft de WRR drie randvoorwaarden voor succes om meer
burgerbetrokkenheid te realiseren:
-

-

-

1.5.

Sleutelfiguren herkennen
Het belang van sleutelfiguren, dat zijn de ‘trekkers’ en ‘verbinders’, vanuit de
samenleving herkennen, uitnodigen en steun bieden indien dat nodig is.
Respect voor burgers
Serieus nemen van alle burgers die zich inspannen voor maatschappelijke en
publieke zaken, zowel bij formele beleidsparticipatie als bij vrijwilligerswerk en
maatschappelijke initiatieven.
Goed ondersteunen
Op de juiste wijze uitsteken van de helpende hand: loslaten als het kan, sturen
wanneer dat nodig is.
Knelpunten

Naast algemene zaken als het verschil tussen de systeemwereld van de gemeente en de
leefwereld van de burgers noemt de WRR de volgende hobbels en knelpunten:
-

-

1.6.

Beleidsmakers stellen in contact met burgers vaak hun eigen processen centraal,
houden vast aan formele procedures, beleidsplannen en organisatievormen, wat
resulteert in geen tijd en geen flexibiliteit om met andere partijen samen te werken
Burgers lopen vast in structuren en ingewikkelde organisaties: bureaucratie
Hoger opgeleide en beter geïnformeerde burgers zijn lastig voor beleidsmakers
Zowel beleidsmakers als burgers hebben een korte termijn oriëntatie, ofwel ‘haast
maken als het uitkomt’, anders is zorgvuldigheid belangrijk.
Bouwen aan vertrouwen

De WRR gebruikt twee uitgangspunten: denk vanuit de burgers en vergroot de kaders. Wie
burgers wil betrekken, moet denken vanuit hun perspectief. Het blijkt onder deze
voorwaarden goed mogelijk om alle groepen burgers te bereiken en goeddeels te activeren.
Wat betreft het vergroten van de kaders: Als we kijken naar burgerbetrokkenheid, dan valt bij
beleidsparticipatie op dat burgers uitgenodigd worden voor de planningsfase van beleid,
maar nauwelijks voor de agendavorming (de start) of de uitvoering van beleid (het einde).
Maatschappelijke participatie (vrijwilligerswerk) kan vernieuwd worden: niet alleen cohesie is
belangrijk, ook kan er meer verbinding komen met de kwetsbare (groepen) burgers.
De grootste uitdaging is volgens de WRR die van de maatschappelijke initiatieven, die “niet
gladjes passen in beleidsperspectieven” en soms zeer ontregelend kunnen zijn voor
procedures, posities en rolverdelingen tussen overheid en actieve groepen burgers. Hoe
kunnen we deze initiatieven verwelkomen? Hier ziet de WRR een kans voor “ruimdenkende
beleidsmakers die bereid zijn te bouwen aan vertrouwen en de grondvesten leggen voor een
nieuwe generatie ‘Doe-democratie’”.
1.7.
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Samenvattend

Gemeenten zijn er nog niet goed in geslaagd om een beleid te maken dat uitgaat van de
wereld van betrokken burgers. Denken vanuit de burgers gaat niet alle gemeentelijke
beleidsmakers niet goed af. Zij blijken ook vaak negatieve beelden te hebben over burgers
die betrokken willen worden. Bij beleidsparticipatie worden vaak dezelfde instrumenten
gebruikt om burgers te bereiken en ligt de focus op het planningsdeel, niet op
agendavorming of uitvoering. Maatschappelijke participatie of vrijwilligerswerk kan vernieuwd
worden, met aandacht voor de verbinding met kwetsbare groepen. Gemeenten blijken het
ingewikkeld te vinden om op een positieve manier om te gaan met nieuwe maatschappelijke
initiatieven, die zich weinig aantrekken van standaard processen en procedures.
2. De Doe-democratie 20136
De Doe-democratie nota bevat een korte inventarisatie van de stand van zaken rond de Doedemocratie in 2013, met veel voorbeelden wat er allemaal in Nederland gebeurt. Hier
beperken we ons tot een aantal aspecten ervan.
2.1.

Kenmerken van de Doe-democratie

Als we het hebben over de Doe-democratie, wat zijn daar dan de belangrijkste kenmerken
van? Het gaat dan om:
-

2.2.

Het overdragen van zeggenschap van overheid naar samenleving;
Nieuwe verhoudingen tussen overheid en burgers;
Toenemende mogelijkheden voor burgers om hun eigen leefomgeving te bepalen;
Burgers die rechtstreeks – zonder tussenkomst van een overheid – oplossingen voor
maatschappelijke kwesties tot stand brengen;
Een overheid die loslaat, faciliteert en ruimte geeft aan initiatieven uit de
samenleving;
Een overheid die de eigenverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers
stimuleert en tegelijkertijd onderlinge samenwerking stimuleert;
De Doe-democratie in maatschappelijke context

Volgens de kabinetsnota zijn er drie hoofdoorzaken te onderscheiden die de Doe-democratie
actueel en manifest maken:
-

2.3.

Toegenomen mondigheid van burgers en toegenomen organiserend vermogen in de
samenleving (o.a. vanwege internet en sociale media);
Terugtredende verzorgingsstaat, met een overheid die minder kan doen dan
voorheen;
Gebrek aan sociale samenhang in een steeds meer gefragmenteerde samenleving,
met een overheid die stimuleert dat er meer saamhorigheid en gezamenlijkheid
ontstaat;
Drie perspectieven op de Doe-democratie

´De Doe-democratie. Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving’, Ministerie van BZK, 2013. Ook
hier ligt de focus op de gemeente en zijn actieve betrokken burgers.
6
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We kunnen op drie manieren naar de Doe-democratie kijken, zo stelt de Kabinetsnota:
-

-

2.4.

De Doe-democratie is een maatschappelijk verschijnsel dat bijdraagt aan sociale
cohesie en onderling vertrouwen;
De Doe-democratie is de uitdrukking van de nieuwe verhoudingen tussen overheid,
markt en samenleving (met kernbegrippen als coproductie, zelfsturing en
netwerkmogelijkheden);
De Doe-democratie is de uitkomst van de terugtredende overheid in deze tijd van
bezuinigingen;
Tegenwerpingen

Niet iedereen is overtuigd van de Doe-democratie. Tegenwerpingen zijn onder te verdelen in
drie groepen (de drie O’s), namelijk Onwaarschijnlijk, Onrealistisch en Onwenselijk (Doedemocratie 2013:19).
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-

Het is onwaarschijnlijk
Critici brengen in dat mensen verminderd betrokken zijn bij de samenleving of dat zij
een actieve rol helemaal niet willen. Dat staat haaks op de observatie dat
maatschappelijke initiatieven toch ontstaan en toenemen in aantal. Maar er lijkt wel
een duidelijk verschil te zijn tussen actief worden voor ‘de gemeente’ of voor de
medemens of eigen woonomgeving (wat op meer sympathie kan rekenen). De
wijkenaanpak laat in ieder geval zien dat burgers bereid zijn zich in te zetten voor het
eigen dorp (straat, buurt, wijk).

-

Het is onrealistisch
Een ander tegenargument is dat burgers helemaal niet in staat zijn om zich met
publieke problemen bezig te houden, ze hebben er gewoonweg te weinig kennis van.
Sinds ‘Vertrouwen in burgers’ (WRR 2012, zie hierboven) is deze tegenwerping
achterhaald. De ervaringsexpertise en andere kwaliteiten van burgers is minstens zo
relevant als de professionele expertise van gemeentelijke beleidsmakers. Aangezien
een groot deel van de beleidsmakers geen vertrouwen heeft in de kennis en
vaardigheden van burgers, vraagt de Doe-democratie vooral een andere houding van
gemeentelijke beleidsmakers. “Een kanteling in denken met een open en
transparante houding richting burgers. Een meedenker in plaats van een bedenker”.
Wel is het belangrijk aandacht te geven aan de continuïteit van initiatieven.

-

Het is onwenselijk
Leidt de Doe-democratie niet tot botsingen met de democratische beginselen van de
representatieve democratie? De kabinetsnota stelt dat de gemeente zich niet geheel
dient terug te trekken (‘loslaten’), maar zich moet toe leggen op een andere rol bij de
publieke voorzieningen dan tot dusver gebruikelijk was. Het gaat om een
randvoorwaardelijke rol: ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’. ‘Zorgen dat’ omvat
zeker ook rechtstatelijke randvoorwaarden. Bijvoorbeeld bewaken dat iedereen
toegang heeft, dat groepen niet worden uitgesloten, of eisen stellen aan minimale
kwaliteit en het aanbieden van een vangnet voor zover maatschappelijk initiatieven
onaanvaardbare gaten laten vallen.

Andere tegenwerpingen zijn samen te vatten onder de noemer: onze gemeente kan eigenlijk
niet omgaan met de Doe-democratie en maatschappelijke initiatieven. Wat nodig is, is een
gemeente die loslaat en tegelijkertijd goed omgaat met (politieke) verantwoordelijkheden in
het publieke domein (inclusief juridische zaken). En gemeentelijke beleidsmakers die flexibel
en ontvankelijk zijn voor initiatieven en hun streven naar eigenaarschap en zeggenschap,
ook als het tegen het bedrijfsbelang van de gemeente is. Met andere woorden, er is een
andere rolopvatting en positionering van de gemeente nodig om de maatschappelijke
initiatieven echt te kunnen bedienen.
2.5.

Samenvattend

Kenmerkend is de nieuwe verhouding tussen gemeenten en samenleving, met nieuwe rollen
en posities voor beide partijen. Drie aanwijsbare oorzaken van de Doe-democratie zijn de
toegenomen mondigheid van burgers, de terugtredende overheid en de behoefte om in actie
te komen tegen de gefragmenteerde samenleving. Niet iedereen is overtuigd van de Doedemocratie, met argumenten die deze actieve vorm van burgerbetrokkenheid bestempelen
als onwaarschijnlijk (mensen willen helemaal niet actief worden), onrealistisch (mensen
kunnen helemaal niet zo’n actieve bijdrage leveren) en onwenselijk (initiatieven van burgers
leiden tot botsingen met de volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad). Daarnaast wordt
verwacht dat vooral de overheden zelf (de gemeenten in dit geval) niet klaar zijn voor een
toename van maatschappelijke initiatieven.
3. Montessori-democratie 20157
Welke invloed heeft de beweging naar doe-democratie op de representatieve democratie?
Met andere woorden, hoe gaat ons systeem van gekozen volksvertegenwoordigers in
gemeenteraden om met initiatieven van burgers? In hoeverre is er sprake van spanningen
en conflicten tussen beide vormen van democratie en hoe gaan betrokkenen daarmee om?
Deze onderzoeksvragen stellen Tonkens c.s. zich om erachter te komen wat er nu aan de
hand is op lokaal gemeentelijk niveau.
3.1.

De Doe-democratie en ‘loslaten’

Waar de participatieve democratie vooral werk maakt van nieuwe uitgebreide vormen van
inspraak en debat, manifesteert de doe-democratie zich door de initiatieven van burgers:
meer doen dan praten. Deelnemers aan en fans van de doe-democratie vinden dat de
gemeente en de politiek vooral moeten ‘loslaten’, ofwel burgers zelf aan de slag laten gaan
met de maatschappelijke en publieke opgaven. Tonkens c.s. typeert deze lokale
democratische vernieuwing als de ‘Montessori-democratie’, verwijzend naar het
Montessorionderwijs waar leerkrachten de leerlingen vrij laten om zich in eigen tempo te
ontwikkelen.
3.2.

De Doe-democratie en de gemeenteraad

‘Montessori-democratie. Spanningen tussen en de lokale politiek’, Evelien Tonkens, Margo Trappenburg,
Menno Hurenkamp en Jante Schmidt, Universiteit voor Humanistiek, Amsterdam University Press 2015. In
opdracht van het Ministerie van BZK. Voor deze beleidsnotitie Inwonersparticipatie beperken we ons tot een
kort overzicht uit de samenvatting van het rapport ‘Montessori-democratie’. Ook richten we de focus op de
lokale gemeentelijke situatie, voor zover als mogelijk.
7

23

De Doe-democratie en de maatschappelijke initiatieven stellen de gemeenteraad voor een
dilemma. Enerzijds is het prachtig dat burgers zelf aan de slag gaan met maatschappelijke
kwesties, zonder dat de gemeente daar direct bij betrokken is. Anderzijds vertegenwoordigen
de gemeenteraadsleden nog steeds de bevolking, volgens de principes van de
representatieve democratie. Waar vindt dan het politieke debat plaats over de wenselijkheid
van de maatschappelijke initiatieven?
Tonkens c.s. signaleert hier een verandering in het functioneren van de gemeenteraad: “Tot
de opkomst van de doe-democratie was de gemeentepolitiek de arena om via politieke strijd
te bepalen welke kant het uit moet met de gemeente, en de dagelijkse beslissingen te
nemen. De gemeentepolitiek wordt nu meer en meer beperkt tot een gremium dat burgers in
juridische zin vertegenwoordigt.” En: “Politici trekken zich terug op het juridische domein, ze
houden nog slechts een controlerende taak over die niet veel ruimte biedt voor aansprekend
debat over de toekomst van de publieke zaak. Volgens de onderzoekers houdt deze
verandering in dat de gemeenteraad minder politiek bedrijft en zich vooral bezig houdt met
kaders, wetten en regels. “Kan het en mag het?” wordt belangrijker dan “Willen we dit wel of
niet?”.
3.3.

De Doe-democratie en de gemeentelijke organisatie

Voor de gemeentelijke organisatie, inclusief het college van B&W, vormen de
maatschappelijke initiatieven een andere uitdaging. Samen aan tafel zitten, informeel contact
tussen gemeente en initiatiefnemers, samen mogelijk knelpunten in de realisatie van de
maatschappelijke initiatieven oplossen en de gemeenteraad alleen betrekken als men er niet
uit komt. Hier spelen de gemeenteambtenaren een belangrijke rol, constateren de
onderzoekers.
Hoe aantrekkelijk en toegankelijk deze manier van omgaan met maatschappelijke initiatieven
ook is, er is een directe spanning met de ‘klassieke Weberiaanse bureaucratie’, ofwel
besturen op basis van stukken en juridische procedures. Deze bureaucratie is formeel en
soms langzaam en ingewikkeld. Maar ze is ook een baken van betrouwbaarheid, gelijke
behandeling en voorspelbaarheid; ze beschermt burgers daarmee tegen willekeur en
nepotisme. De onderzoekers pleiten voor het beperken van informalisering dan wel het
opstellen van nieuwe procedures om transparantie en rechtmatigheid te waarborgen.
3.4.

Versterken van representatieve democratie

Omdat het karakter van de representatieve democratie verandert door de komst van
maatschappelijke initiatieven, pleiten Tonkens c.s. voor het versterken en vernieuwen van de
representatieve democratie. Met andere woorden, naast ‘loslaten’ ten behoeve van de Doedemocratie ook sturen op de elementen van de traditionele gemeentelijke politiek.
-

Versterken van de representatieve democratie
Bijvoorbeeld bij zogenaamde ‘Buurtrechten’ en de Right-to-Challenge8: Door een
expliciet debat in de gemeenteraad te voeren over wat de basisvoorzieningen binnen

Buurtrechten en Right-to-Challenge, zie de website van het LSA: https://www.lsabewoners.nl/buurtrechten/
en de website van het VNG: https://vng.nl/right-to-challenge-rtc. Right-to-Challenge is afkomstig uit het
Verenigd Koninkrijk. Het huidige kabinet heeft de Right-to-Challenge wettelijk verankerd in de WMO.
8
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de gemeente zouden moeten zijn, wat onder verantwoordelijkheid van de gemeente
moet blijven en wat ‘uitbesteed’ kan worden aan groepen burgers en hun
maatschappelijke initiatieven.
-

3.5.

Vernieuwen van de representatieve democratie
Bijvoorbeeld naarmate er meer maatschappelijke initiatieven komen, er ook meer
kansen en meer mogelijkheden komen voor andere burgers om zich uit te spreken,
via lokale referenda, burgerjury’s of andere instrumenten, ook in interactie met de
gemeenteraad.
Samenvattend

Het rapport ‘Montessori-democratie’ is kritisch over de komst van de Doe-democratie. De
gemeenteraad wordt er door minder het toneel van politieke strijd en meer een podium voor
juridische afwegingen. De gemeentelijke organisatie en bestuur wordt verleid om meer van
de traditionele ‘Weberiaanse’ bureaucratische werkwijze af te stappen door juist informeel
om te gaan met de maatschappelijke initiatieven. Als remedies stellen de onderzoekers voor
om naast de Doe-democratie ook de representatieve democratie te vernieuwen en te
versterken. Vernieuwen door meer instrumenten als lokale referenda te gebruiken,
versterken door expliciet debat in de gemeenteraad te voeren over de basisvoorzieningen
van de gemeente.
4. Coalitieprogramma 2018-2022
Toegerust met de inzichten uit de hierboven genoemde literatuur, bekijken we nu de situatie
in Landerd, zoals beschreven in het Coalitieprogramma 2018-2022 ‘Krachtige Kernen in de
Maashorst’.
Het Coalitieprogramma is gericht op het behouden en versterken van de drie kernen Schaijk,
Reek en Zeeland, ook in een toekomstig verband van herindeling. De kracht van de dorpen
is deels gelegen in de fysieke en ruimtelijke kwaliteiten, maar zeker ook in de nu al
aanwezige grote kracht van de mensen en de gemeenschappen. “Een sterke en
zelfredzame gemeenschap is van essentieel belang om de toekomstbestendigheid van onze
kernen te waarborgen.”
4.1.

Eigenaarschap bij burgers en initiatieven

Het coalitieprogramma geeft aan dat er volop ruimte wordt gemaakt voor burgers en hun
maatschappelijke initiatieven. “We willen inwoners en initiatieven concrete handvatten bieden
om hun eigen omgeving kwalitatief te kunnen verbeteren. Hierbij moet het eigenaarschap
zoveel mogelijk bij het initiatief zelf liggen.” De Coalitie noemt de term ‘loslaten’ en de Doedemocratie niet, maar wil wel de samenleving in staat stellen om zelf aan de slag te gaan in
de dorpen en buurten.
Landerd voegt zich bij de groeiende groep gemeenten die burgers stimuleert om betrokken
en actief te worden en initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan een beter, socialer,
mooier (etc.) Landerd. Thema’s zijn onder meer de verduurzaming van de woningvoorraad
en accommodaties, nieuwe collectieve woonvormen, energiebesparing en opwekken,
klimaat adaptatie, voedselverspilling, leefomgeving, recycling, sociale duurzaamheid, zorg
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voor elkaar. Door de diverse thema’s te benoemen geeft de Coalitie richting aan bestaande
en nieuw te starten maatschappelijke initiatieven.
4.2 Maatschappelijke Agenda
De Coalitie wil graag op basis van gesprekken met inwoners de gezamenlijke
Maatschappelijke Agenda van Landerd opstellen. Zo komen de behoeften en wensen van de
samenleving direct in beeld. Deze Maatschappelijke Agenda verwoordt dan wat de burgers
willen en dat heeft meteen ook waarde voor de politieke agenda. Het brengt de politiek (de
gemeenteraad) dichter bij de mensen.
Het ontwikkelen en inzetten van het instrument Maatschappelijke Agenda kan uitstekend
dienen om meer en ook kleinschaligere burgerinitiatieven van de grond te krijgen. De
gemeente daagt als het ware de samenleving uit om met voorstellen en ideeën te komen
voor de toekomst van de dorpen en van Landerd, en biedt (waarschijnlijk) ook mogelijkheden
om deze zelf uit te voeren. De gemeente wil dat de Maatschappelijke Agenda als
infrastructuur voor inwonersparticipatie en initiatieven zo spoedig mogelijk wordt opgezet,
zodat de dorpen en de inwoners ruim voor 2022 er al mee gewerkt hebben.
Wat de inwoners wensen is één ding, het gaat erom hoe zij ook in staat gesteld worden om
de punten van de Maatschappelijke Agenda uit te voeren. Dat moet eenvoudiger te begrijpen
zijn en meer aansluiten bij de belevingswereld van de burgers. Ook de inwonersparticipatie
processen van meedenken en meedoen moeten vernieuwd en verbeterd worden. “Door
actieve bijdragen kunnen initiatieven ook met eigen budgetten aan de slag.” Het doel is om
op “stimulerende en motiverende wijze een gemeenschap te creëren waarin iedereen wil en
kan meedoen.” (Coalitieprogramma 2018-2022:10)
4.3.

Samenvattend

De gemeente wil de samenleving van Landerd in staat stellen om actief mee te doen en te
bouwen aan de toekomst van de dorpen en de gemeenschappen. Eigenaarschap staat
daarbij centraal, nieuwe instrumenten als de Maatschappelijke Agenda worden ontwikkeld en
men houdt goed rekening met wat burgers kunnen. Maatschappelijke initiatieven krijgen de
ruimte, zeker als de activiteiten bijdragen aan de thema’s als duurzaamheid en klimaat
adaptatie. Het Coalitieprogramma kan daarom gezien worden als een stimulans voor de
verdere ontwikkeling van inwonersparticipatie.
5. Maatschappelijk initiatief in Landerd
Onder een maatschappelijk initiatief verstaan we
Een initiatief van één of een groep burgers om zelf deel te nemen en bij te dragen
aan de realisatie van het verbeteren van de kwaliteit van de lokale samenleving,
zonder oogmerk van privaat gewin.
Deze definitie moet niet verward worden met burgerinitiatief in de betekenis van een formele
procedure waarbij burgers onderwerpen op de agenda van de raad kunnen plaatsen.
Andere begrippen die lijken op maatschappelijke initiatieven zijn: Do-It-Yourself (DIY),
Bottom-up activiteiten, Grassroot activiteiten. In deze beleidsnotitie proberen we zoveel
mogelijk het begrip maatschappelijk initiatief te gebruiken.
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In Landerd maken we een onderscheid tussen de grotere maatschappelijke initiatieven,
zoals de dorpsontwikkelgroepen en de zorgcoöperaties, en kleinere initiatieven, zoals de
WhatsApp groepen voor veiligheid op straat, groenadopties, etc. Zowel de
dorpsontwikkelgroepen als de zorgcoöperaties hebben zich georganiseerd in diverse
werkgroepen met vrijwilligers. Zodoende zijn veel kleine initiatieven terug te vinden onder de
paraplu van deze grote maatschappelijke initiatieven.
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Bijlage 2 - Inventarisatie en analyse
In dit hoofdstuk behandelen we de sterkte-zwakte analyse (SWOT) van inwonersparticipatie
in Landerd (zie bijlage 1 voor de verantwoording over de gehanteerde methodiek van
inventariseren). Deze analyse is gemaakt in 2018 en mogelijk inmiddels wat gedateerd.
1. Sterke kanten
1.1.

Trots en vitaal

Als we in kaart brengen wat Landerd voor moois te bieden heeft, dan staan de dorpen
Schaijk, Reek en Zeeland daar steevast bij, vaak met de toevoegingen als ‘trots’ en ‘vitaal’.
Dat blijkt ook uit het onderzoek ‘De toekomst van Landerd is van ons allemaal’ uit 2015.9In
het Coalitieprogramma 2018-2022 ‘Krachtige Kernen in de Maashorst’ staat de kracht van de
dorpen en de samenleving centraal. Trots, solidariteit en zelfredzaamheid, daar staan de
dorpen voor, nu en in de toekomst. Je ziet het terug bij de betrokken burgers en de
vrijwilligersorganisaties, zoals de zorgcoöperaties, de dorpsontwikkelgroepen met hun
werkgroepen, de ondernemersverenigingen en de sport- en cultuurverenigingen. In de
gesprekken met de vrijwilligers komt het vaak terug: solidair zijn met de mede-inwoners, zelf
aan de slag gaan en van maatschappelijke waarde zijn voor het dorp.
1.2.

Dienstverlenend en behulpzaam

Tijdens de interviews met medewerkers van de gemeente worden de grote maatschappelijke
initiatieven steeds als belangrijke en bekwame partners van de gemeente genoemd. Men is
enthousiast over de inzet van de vrijwilligers en hun organisaties en wil hen ook graag goed
bedienen (ook financieel). De medewerkers zijn volop dienstverlenend en faciliterend, het
liefst zo concreet mogelijk, voor de samenleving en de inwoners van Landerd. Ook de
vrijwilligers zelf vinden dat de gemeente enorm behulpzaam voor hen is.
1.3.

Waaier van instrumenten

Bij het betrekken van burgers bij het gemeentelijke beleid en bij de uitvoering van projecten
(beleidsparticipatie: burgers kunnen meepraten) maken de ambtenaren gebruik van een
waaier van participatie-instrumenten. Zoals Beginspraak, adviesraden, de Tafel van Landerd,
interactieve werksessies, klankbordgroepen, projectwebsites, sociale media, Podium
bijeenkomsten (Gemeenteraad).
1.4.

Samenvattend

Samenvattend zijn de sterke kanten van inwonersparticipatie in Landerd:
-
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Focus op sterke vitale dorpen, met trots, zelfredzaamheid en solidariteit
Dorpsgerichte vrijwilligersorganisaties, waaronder zorgcoöperaties en
ontwikkelgroepen
Gemeente als aanpak-gemeente, praktisch ingesteld
Medewerkers volop dienstverlenend en ondersteunend aan de samenleving

-

Diverse participatie instrumenten bij beleidsparticipatie
Coalitieprogramma: de kracht in de dorpen en de lokale gemeenschappen vergroten
en toekomstbestendig maken

2. Zwakke kanten
2.1.

Kwetsbare vrijwilligersorganisaties

Er gaat ook een aantal zaken minder goed. De verenigingen en stichtingen drijven op actieve
vrijwilligers en het blijkt in Landerd, net als elders in Nederland, moeilijk te zijn om nieuwe
vrijwilligers te vinden en vast te houden. Zo hebben de zorgcoöperaties en
dorpsontwikkelgroepen last van een te klein of te beperkt kader (ofwel te weinig
bestuursleden dragen te veel taken). Soms ontstaat dat door overmacht (bijvoorbeeld bij
ziekte), maar men heeft ook last van andere partijen, zoals de gemeente, met een te
veeleisend vragenpakket voor de vrijwilligers (zie ook de feedback hieronder). Soms zit de
eigen ambitie in de weg, met een takenpakket dat niet realistisch is. Al met al vinden de
organisaties zelf dat zij overvraagd worden en dat zij hierdoor kwetsbaar zijn.
“De kwetsbaarheid van de vrijwilligersorganisaties worden breeduit herkend. Men
vindt dat de organisaties gemakkelijk overvraagd worden, dat het vaak dezelfde
actieve bewoners zijn die de kar trekken, dat iedere vereniging of stichting wel zijn
eigen tempo en eigen prioriteiten moet kunnen bepalen in de samenwerking met
anderen (gemeente), dat de groep actieve mensen te klein is, dat het enorm lastig is
om de groep vrijwilligers uit te breiden (vinden en binden), dat men te weinig bezig is
met de continuïteit van de eigen organisatie of met het maken van de eigen agenda.
Iedereen vindt dat deze zaken van essentieel belang is voor de toekomst van de
maatschappelijke initiatieven.” (uit de feedback bijeenkomst met zorgcoöperaties en
dorpsontwikkelgroepen op 23 januari 2018)
Met andere woorden, de initiatiefnemers mogen meer aandacht geven aan de sterkte en
continuïteit van hun eigen organisatie. Alleen dan kunnen zij hun ambities waarmaken. Het
vraagt om meer planmatig werken en zelf keuzes maken. Daar hoort ook bij: ‘nee’ leren
zeggen.
2.2.

Verschil in ontwikkelingsfase

Daarnaast is er weinig uitwisseling of overleg tussen de maatschappelijke initiatieven en zien
we dat zij in verschillende ontwikkelingsfasen zijn. Bijvoorbeeld Vereniging Zeeland Samen
Sterk heeft eind 2016 begin 2017 het dorpsplan opgesteld, samen met een grote groep
inwoners. Vervolgens heeft men zich het hoofd gebroken over de vraag hoe er actieve
vrijwilligers geworven konden worden voor de diverse werkgroepen. Pas eind 2017 lukte dat
met de werkgroep Vervoer naar aanleiding van de verplaatsing van buslijnroute 99. Vanaf
dat moment lukt het de vereniging om stapsgewijs de onderdelen van het dorpsplan verder
te ontwikkelen. Stichting Dorpsontwikkeling Reek is al eerder gestart. Daar hebben de
initiatiefnemers in 2014/2015 met de gemeente diverse afspraken gemaakt om het dorpsplan
uit te voeren en een aantal projecten is al afgerond. De groep van de Toekomst van Schaijk
is in 2017 begonnen en heeft in het voorjaar 2018 zijn dorpsplan voor het eerst
gepresenteerd aan het College van B&W.
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2.3.

Relatiebeheer mist

Binnen de gemeente is er op dit moment weinig aandacht voor de fasen waarin de
dorpsinitiatieven verkeren. Eigenlijk kent de gemeente de grote maatschappelijke initiatieven
wel, maar weet niet echt wat er precies speelt. Kennis van kleinschalige initiatieven is er
nauwelijks. Er is geen goed relatiebeheer beschikbaar als het om de initiatiefnemers en
vrijwilligers gaat. De gemeente heeft op dit moment geen up-to-date kennis van actieve
betrokken burgers (sociaal kapitaal).
2.4.

Weinig andere kleinschalige initiatieven

Er zijn kleinschalige bewonersinitiatieven in Landerd. Bijvoorbeeld mensen die een
groenstrook adopteren en onderhouden of de WhatsApp veiligheidsgroepen die de straten in
de gaten houden. Het valt op dat er relatief weinig van zulke kleinschalige initiatieven zijn.
Een verklaring hiervoor kan zijn dat de grote dorpsinitiatieven ook eigen projecten, diensten
en activiteiten organiseren.10
2.5.

Beleidsparticipatie niet planmatig

De gemeente is goed bekend met beleidsparticipatie, zo blijkt uit de interviews met de
medewerkers. Er is veel kennis van en ervaring met participatie instrumenten, maar er is
intern nauwelijks tot geen kennisuitwisseling. De resultaten van het betrekken van burgers
zijn niet altijd positief. Wat verder opvalt, is dat men de participatie instrumenten niet
planmatig toepast. De ambtenaren kiezen een instrument dat hen bekend is en zetten dat
dan routinematig in of gaan improviserend te werk. Vooraf bepalen waarom een participatie
instrument geschikt is, hoe dat aansluit met de doelgroep, welke resultaten verwacht mogen
worden van het proces en welke feedback gehaald kan worden bij de deelnemers, zo’n
planmatige aanpak wordt niet of nauwelijks gedaan. Het gevolg is dat men niet leert van de
gebruikte methodieken en dat de gemeente de processen rond beleidsparticipatie niet
verbetert. Ten slotte betekent het ook dat er kansen blijven liggen om het eigen beleid en
uitvoering kwalitatief te verbeteren met de input van burgers.11
2.6.

Gemeenteraad nog geen positie

De Gemeenteraad is de belangrijkste vertegenwoordiger van de representatieve democratie.
In het Coalitieprogramma ‘Krachtige Kernen in de Maashorst’ worden betrokken burgers en
maatschappelijk initiatieven toegejuicht. Maar de Gemeenteraad heeft nog geen standpunt
ingenomen over de reikwijdte van inwonersparticipatie in Landerd. Wat de bestaande en
toekomstige maatschappelijke initiatieven nu precies betekenen voor de rol en positie van de

Zorgcoöperatie Zeeland houdt bijvoorbeeld een repareer café op iedere laatste donderdagmiddag van de
maand in het dorpshuis De Garf. In andere gemeenten wordt een repaircafé als een apart initiatief opgezet,
hier valt het onder de paraplu van de zorgcoöperatie. Hetzelfde situatie zien we bij de dorpsontwikkelgroepen,
als het gaat om het ondersteunen en stimuleren van uitvoeringsprojecten van de dorpsplannen. De
operationele werkgroepen voeren dan de projecten uit, die in andere gemeenten als aparte initiatieven tellen.
Vaak neemt er één bestuurslid deel aan een werkgroep, zoals in de werkgroep Verkeer van Vereniging Zeeland
Samen Sterk.
11 De gemeente Landerd sluit wat betreft het toepassen van beleidsparticipatie direct aan bij de observaties
daarover in ‘Vertrouwen in Burgers’, WRR (2012). Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.1. hierboven.
10
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Gemeenteraad, dat is nog niet duidelijk. De Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing is aan de
slag om hier een antwoord op te vinden.
2.7.

Samenvattend

Samenvattend zijn de meer zwakke kanten van Inwonersparticipatie in Landerd:
-

Alle vrijwilligersorganisaties zijn kwetsbaar: er is een klein en beperkt kader en het is
moeilijk om aan vrijwilligers te komen
De vrijwilligersorganisaties zijn in verschillende ontwikkelingsfasen, waar geen
rekening mee wordt gehouden door de gemeente even overleggen
Er zijn weinig onderlinge contacten tussen de initiatieven in de dorpen
Het ontbreekt aan een goed gemeentelijk relatiebeheer voor maatschappelijke
initiatieven
Het aanwezige sociaal kapitaal (groepen betrokken burgers) is niet bekend bij
gemeente
Er zijn weinig andere kleinschalige initiatieven in Landerd
Beleidsparticipatie gebeurt wel veelvuldig, maar niet planmatig (vaak routinematig of
improviserend)
Er is weinig uitwisseling binnen de gemeente van kennis en ervaring over
inwonersparticipatie, er wordt weinig geleerd
De Gemeenteraad als belangrijkste orgaan van de representatieve democratie heeft
nog geen eigen positie ingenomen ten opzichte van inwonersparticipatie

In de gesprekken met de vrijwilligersorganisaties en de interviews met medewerkers zijn ook
mogelijke kansen en bedreigingen van Inwonersparticipatie besproken.
3. Kansen
3.1.

Gereedschapskist

De ambtenaren van de gemeente denken dat het enorm helpt als de gebruikte participatie
instrumenten online gebundeld worden en zo makkelijk beschikbaar komen. Dat gaat de
kwaliteit van de beleidsparticipatie verhogen. De werktitel hiervoor is de Landerdse
gereedschapskist met participatie tools.
3.2.

Maatschappelijke Agenda

Voortbouwend op het programma ‘Samen Landerd Samen Beter’ zijn er kansen voor het
ontwikkelen van een gezamenlijke Maatschappelijke Agenda. In het Coalitieprogramma
2018-2022 wordt de Maatschappelijke Agenda voorgesteld als instrument om inwoners uit te
nodigen om actief te worden en met eigen voorstellen en ideeën te komen ter verbetering
van de woonomgeving en de dorpen. Met andere woorden, de Maatschappelijke Agenda is
bedoeld als aanjager van maatschappelijke initiatieven. De gemeente helpt waar nodig en
biedt zich aan als samenwerkingspartner.
3.3.

Initiatieven centraal

Dat betekent dat de maatschappelijke initiatieven nog belangrijker gaan worden, ook voor de
gemeente. Er moeten meer initiatieven komen en zij moeten ook sterker worden. Van
aaibare bewonersactiviteiten doorgroeien naar samenwerkingspartners en co-makers in
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beleid en uitvoering. Mogelijk wel tot de preferente maatschappelijke aannemers. De
maatschappelijke initiatieven gaan aan de slag met de belangrijke thema’s en
maatschappelijke kwesties en maken zich daarmee onmisbaar in Landerd, nu en in de
toekomst. We zien deze kans nu al gloren.
3.4.

Goede Buur profiel van de gemeente

De gemeente doet er goed aan hen te koesteren, maar ook ruimte te geven (wat niet
hetzelfde is als loslaten).12 Het vraagt een specifiek profiel van de gemeente als organisatie,
als bestuur en als medewerkers wat rol, houding en gedrag betreft. Het beeld dat we
gebruiken is dat van een goede buur (een noaber noemen we dat in Oost Nederland). Een
goede buur is er als het nodig is, zonder dat zoiets gevraagd hoeft te worden. Ofwel, de
gemeente als ‘goede buur’ die ruimte laat aan maatschappelijke initiatieven, maar ook direct
klaar staat om te helpen als dat nodig is. Het goede buurschap komt direct voort uit het
dienstverlenende en faciliterende karakter dat nu al aanwezig is bij de medewerkers van de
gemeente.
3.5.

Samenvattend

Samenvattend zijn de kansen voor Inwonersparticipatie en de Doe-democratie in Landerd:
-

Maatschappelijke initiatieven staan centraal
‘Goede Buur’ gemeente-profiel: ruimte voor initiatieven, hulp als nodig
Ontwikkelen van de gezamenlijke Landerdse Maatschappelijke Agenda met de
burgers
De Landerd online gereedschapskist met participatie tools

4. Bedreigingen
4.1.

Overvraagde vrijwilligers

Vanuit de initiatiefnemers is diverse keren benadrukt dat zij graag aan het werk zijn voor hun
dorp en de inwoners, maar het is wel vrijwilligerswerk. “Het moet wel leuk blijven”, zo
verwoordt één van de initiatiefnemers dat. Men vindt nu al dat er veel gevraagd wordt van de
vrijwilligers en men ziet dat actieve mensen afhaken. Samen met de hierboven genoemde
zwakte van ‘kwetsbare vrijwilligersorganisaties’, onder meer door een te kleine en beperkt
kader, voelen de initiatieven zich bedreigd door het risico op overvraagde vrijwilligers.
4.2.

Geen ‘One size fits all’

Voor de gemeente maakt het geen verschil of zij met de zorgcoöperatie Reek of met die van
Zeeland aan tafel zit. Of zij financiën beschikbaar stelt aan de groep van de Toekomst van
Schaijk of aan de Vereniging Zeeland Samen Sterk. Vanuit dienstverlening, voor de subsidie

In het rapport ‘Montessori-democratie’ (Tonkens et al 2015) constateren de onderzoekers al dat veel vormen
van ‘loslaten’ en ‘ruimte geven’ van gemeenten er toch op neer komt dat er samenwerkingsvormen tussen
lokale overheid en maatschappelijke initiatieven ontstaan. Loslaten is zo gemakkelijk nog niet. Zie Tonkens et al
(2015:29-40).
12
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verordening en voor andere wet- en regelgeving zijn alle maatschappelijke initiatieven
hetzelfde. We noemen dat het principe ‘One size fits all’, wat een systeembenadering is. Wat
voor één initiatief werkt, werkt ook voor de anderen. Terwijl initiatieven juist geholpen zijn
door een samenlevingsbenadering, met maatwerk en aandacht voor iedere specifieke
situatie. De ‘One size fits all’ aanpak van de gemeente geeft onbegrip bij de
initiatiefnemers.13
4.3.

Geen uitvoeringsorganisaties

Hoe verhouden de maatschappelijke initiatieven zich tot de gemeente? Natuurlijk vinden we
dat het om onafhankelijke vrijwilligersorganisaties gaat. Maar zij werken met subsidiegeld
van de gemeente, dus zijn het dan geen uitvoeringsorganisaties van gemeente? Er bestaat
een flinke mismatch over wederzijdse rolopvattingen en –verwachtingen van initiatiefnemers
en de gemeente. Het is essentieel dat deze mismatch aangepakt wordt.
4.4.

Right-to-Challenge

Een andere ontwikkeling in de nabije toekomst gaat over de Right-to-Challenge, het recht om
uit te dagen en ook wel buurtrechten genoemd. Het is de wettelijke mogelijkheid (vastgelegd
in de WMO) dat burgers gemeentelijke taken en activiteiten overnemen, als zij met een
passend bod komen.14 Bijvoorbeeld het in eigen beheer nemen van een gemeentelijke
accommodatie of het zelf onderhouden van openbaar groen. Deels gebeurt zoiets al in
Landerd, maar de reikwijdte van de buurtrechten is nog niet vastgesteld.
Hoewel Right-to-Challenge een prachtige kans is om tot een nieuwe rolverdeling tussen
overheid en burgers te komen, is de gemeente Landerd er op dit moment niet op voorbereid.
Er is een draaiboek (procesboek) nodig voor de toekomstige aanvragen. De Gemeenteraad
moet een standpunt innemen welke onderwerpen worden vrijgegeven voor Right-toChallenge. Gaat het om wettelijke taken of om maatschappelijke opgaven? Welke
randvoorwaarden zijn nodig bij de wettelijke taken?

4.5.

Samenvattend

Samenvattend worden als bedreigingen van Inwonersparticipatie in Landerd de volgende
onderwerpen genoemd:
-

Initiatiefnemers haken af (overvraagd)
‘One size fits all’ aanpak van de gemeente werkt niet voor vrijwilligersorganisaties
De gemeente is slecht voorbereid op het aangaan van Right-to-Challenges
Zijn maatschappelijke initiatieven de uitvoeringsorganisaties van de gemeente?

Bijvoorbeeld de situatie van de drie zorgcoöperaties en het project ‘Alleen Samen’ (sinds 2016), dat onder
meer de aansturing van de wijkverpleegkundige in handen legt bij de vrijwilligers. Hoe tevreden de
zorgcoöperaties ook zijn met deze professionals in de dorpen, die aansturing is nog steeds een probleem.
Maatwerk per vrijwilligersorganisatie en zelfs per vrijwilliger is hier nodig.
14 Zie voor meer informatie de websites van de VNG en het LSA: https://vng.nl/right-to-challenge, en
https://www.righttochallenge.nl/
13
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De mismatch van rolopvattingen en –verwachtingen bij initiatieven en gemeente
aanpakken

Bijlage 3: Verantwoording en terugblik onderzoeksaanpak in 2017 en 2018.
Het onderzoeksproject voor het maken van de beleidsnotitie Inwonersparticipatie in Landerd
bestaat uit de volgende fasen:
Fase 1 (september t/m november 2017): Inventarisatie en analyse
-

-

-

-

Voor het theoretisch kader is gebruik gemaakt van de rapporten en studies
‘Vertrouwen in Burgers’ (WRR 2012), Kabinetsnota ‘De Doe-democratie’ (2013) en
‘Montessori-democratie’ (Tonkens et al 2015).
De inventarisatie bestaat uit interviews met medewerkers van de gemeente en
gesprekken met initiatiefnemers [toevoegen aantallen en afdelingen]. Daarnaast zijn
diverse bestaande beleidsnota’s doorgelezen vanuit het perspectief
inwonersparticipatie en Doe-democratie. Dat geldt ook voor de publicatie “De
toekomst van Landerd is van ons allemaal: Resultaten Behoeftenonderzoek” (20152016).
Bij de interviews en gesprekken is gebruik gemaakt van twee ordeningsmodellen
voor inwonersparticipatie en maatschappelijke initiatieven.
o Het verschil tussen meepraten (beleidsparticipatie), meedoen
(maatschappelijke participatie) en zelf doen (maatschappelijke initiatieven)
volgt het ordeningsmodel uit het onderzoek ‘Vertrouwen in burgers’ (WRR
2012).
o De relatie tussen gemeente en burgers in drie ‘smaken’: top-down,
interactieve beleidsvorming en netwerksamenwerking volgt het
ordeningsmodel voorgesteld in de publicatie ‘The GOV indicator […]’ (Both,
Kommers & Verhijde 2016).
De opgehaalde informatie is geplaatst in een ‘rode draden’ notitie en vervolgens
verwerkt tot de sterkte-zwakte analyse (SWOT).

Fase 2 (november en december 2017): Toekomstbeeld 2025 en profiel van de gemeente
-

-

De verschillende onderdelen van de SWOT zijn verder uitgewerkt voor het formuleren
van het Toekomstbeeld 2025 en het profiel ‘Goede Buur’ van de gemeente.
Hierbij is steeds gekeken naar de situatie in 2018 van de gemeente en van de
samenleving (maatschappelijke initiatieven) en naar haalbaarheid van de verwachte
situatie in 2025.
Vanwege het feit dat Landerd een kleine gemeente is en de relatief korte
uitvoeringsperiode van de beleidsnotitie (2018 – 2025) is er weinig aandacht voor de
diverse landelijke trends wat betreft inwonersparticipatie en Doe-democratie. De
verwachting is dat er gedurende de komende zeven jaar geen grote afwijkingen zijn
met andere (kleine) gemeenten.

Echter, de combinatie van drie zorgcoöperaties en drie dorpsontwikkelgroepen in Landerd
met het belang dat het huidige bestuur van B&W geeft aan de Doe-democratie, de kracht
van de samenleving en de veranderende rol van de gemeente, heeft wel invloed op de
formulering van de SWOT en op het Toekomstbeeld 2025 (zie ook Fase 3)Fase 3 (november
en december 2017): Kort overzicht van projecten en maatregelen
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In deze fase is een overzicht van uitvoeringsmaatregelen (projecten en activiteiten)
opgesteld om tot het gewenste Toekomstbeeld 2025 te komen.

-

-

De keuze van de projecten en activiteiten is direct herleidbaar tot de SWOT.
De diverse projecten en activiteiten zijn geordend met behulp van het matrix model
van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB 2015).
NSOB onderscheidt vier overheidssturingen:
o De rechtmatige overheid (over wetten en regels)
o De presterende overheid (over input, resultaten en effecten)
o De samenwerkende overheid (over regie en Governance)
o De responsieve overheid (hoe om te gaan met maatschappelijke initiatieven).
Per project of activiteit is een format opgesteld met doelstelling, aanpak, periode,
capaciteit, budget, etc.

Fase 4 (november en december 2017): Randvoorwaarden en risico’s
-

-

Van de verschillende randvoorwaarden en risico’s is een overzicht gemaakt.
Het gaat dan om specifieke zaken als:
o De gevolgen van de herindeling met en de situatie van inwonersparticipatie in
Uden
o De gevolgen van de bestaande werkdruk van de interne organisatie
o Afstemming met het doorlopende ontwikkelprogramma Landerd in Beweging
en andere meerjaren programma’s zoals ‘Samen Landerd samen beter’ en de
Implementatie Omgevingswet Landerd.
o Afstemming met het landelijke onderzoek Duurzaamheid en Democratische
Legitimiteit van maatschappelijke initiatieven (Tonkens UvH)
Andere randvoorwaarden en risico’s houden verband met de programmatische
aansturing (coördinatie), vooralsnog gedurende de periode 2018-2019 (zie fase 5).

Fase 5 (december 2017 en januari 2018): Planning, middelen en organisatie.
-

-

In deze fase is bepaald wat de planning is voor de uitvoering van de beleidsnotitie
Inwonersparticipatie.
Tevens is vastgesteld hoe de coördinatie / programmatische aansturing van de
uitvoering eruit ziet, evenals de projectleiding van de diverse projecten en activiteiten,
vooralsnog voor de periode maart 2018 tot mei 2019.
Ten slotte is inzichtelijk gemaakt wat de kosten van de uitvoering zijn (eerste
prognose).

Feedback bijeenkomsten
-

-

-
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De resultaten van de verschillende fasen zijn doorgesproken met het MT, met B&W
en met de externe partners (zorgcoöperaties en dorpsontwikkelgroepen) in de
periode december 2017 t/m februari 2018.
De algemene reactie van de betrokkenen is dat de SWOT goed herkend wordt en
dat het Toekomstbeeld 2025 en het profiel van de ‘Goede Buur’ gemeente realistisch
en haalbaar is.
De maatschappelijke initiatieven zien daarnaast ook invloeden van vergrijzing en de
gevolgen van stress op gezinnen (zie opgaven programma Samen Landerd Samen
Beter – Preventieagenda). Men vraagt zich af hoe de bestaande initiatieven voor hun
continuïteit hier om mee moet gaan. Een concreet voorbeeld van meer

-

-

-
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ondernemerschap bij maatschappelijk initiatieven is de ontwikkeling van de
dorpsonderneming in Schaijk volgens de externe partners.
Voor het MT is het belangrijk dat er een breed gedeeld beeld en gevoel komt als het
over inwonersparticipatie gaat. Dat betekent dat het Toekomstbeeld 2025 en het
‘Goede Buur’ profiel van de gemeente ook goed gecommuniceerd moet worden naar
de medewerkers. De combinatie met het organisatie programma Landerd in
Beweging is goed, zo kan in de uitvoering kennis en ervaringen worden gedeeld.
Leren van en met elkaar. Daarnaast zijn de MT-leden benieuwd wat de meerjaren
uitvoering van het beleidskader betekent voor de organisatie en de medewerkers.
Meer procesmatig is het MT zich bewust van de noodzaak om duidelijker rol en
positie te bepalen richting de vrijwilligersorganisaties. Gaat het vooral om
samenwerken? Is de gemeente dan sturend? Vragen we niet teveel van de
maatschappelijke initiatieven?
Ook B&W vindt het belangrijk om tot een gedragen en gedeeld beeld te komen.
Hoewel de gesprekken en bijeenkomsten naar aanleiding van de beleidsnotitie
Inwonersparticipatie wel meer helderheid hebben gegeven, is dat binnen het bestuur
nog niet het geval. Een terugkerend thema is het bepalen van de eigen
gemeentelijke rol en positie ten opzichte van de maatschappelijke initiatieven. Ook
het belang van een gezamenlijke maatschappelijke agenda wordt benadrukt. Ten
slotte is voorgesteld dat gemeentelijke beleidsstukken vergezeld worden met een
aparte Participatie paragraaf.
Zowel MT als B&W wil graag dat de Gemeenteraad aanhaakt, wat niet eerder dan na
de verkiezingen in maart 2018 gaat gebeuren. De griffie ziet mogelijkheden om de
Gemeenteraad meer voorin de beleidsprocessen een rol te geven, wat past in de
nieuwe verhoudingen tussen de representatieve democratie en inwonersparticipatie.

Bijlage 4: Inwonersparticipatie en de Doe-democratie in Uden
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-

De gemeente Uden werkt gebiedsgericht. Voor vier gebieden zijn zogeheten
gebiedsplatforms opgericht, waaraan twee gemeentelijke gebiedscoördinatoren
gekoppeld zijn. De gebiedsplatforms hebben vooral een procesrol: hoe kunnen
bewoners betrokken worden, en hoe kunnen projecten en werkzaamheden meer
‘bewoners-vriendelijk’ georganiseerd worden? Een gebiedsplatform bestaat
gemiddeld uit acht betrokken bewoners of ondernemers. Nieuwe deelnemers worden
geworven door het platform zelf. De welzijnsorganisatie schuift eens per 6 weken
aan. Verder bestaan veel gebieden weer uit subgebieden, professionals hebben
afstemmingsoverleg per subgebied. Voor het buitengebied met de twee dorpen zijn
dorpsraden actief. Hier zijn geen gebiedsplatforms.

-

Het grote verschil met de gemeente Landerd is dat de gebiedsontwikkeling in Uden
geïnitieerd en gecoördineerd wordt door de gemeente. Geen onafhankelijke
dorpsontwikkelgroepen, maar platforms en dorpsraden als erkende gemeentelijke
partners.

-

Uden heeft landelijke bekendheid gekregen door de G1000, maar deze beweging is
gestart bij de initiatiefgroep Udenaar de Toekomst. Dit is een aanjaag- en
verbindingsploeg die als doelstelling heeft om (kleine) maatschappelijke initiatieven
mogelijk te maken. Udenaar de Toekomst ontvangt een subsidiebijdrage van de
gemeente Uden. De afgelopen jaren zijn er al meer dan 100 grote en kleine
initiatieven gerealiseerd (zie https://www.udenaardetoekomst.nl/).

-

De activiteiten van de groep Udenaar de Toekomst zijn erg interessant voor de
Landerdse situatie. Zo kunnen er ook in Landerd diverse kleinschalige initiatieven
ontstaan. Dan is het wel belangrijk om de bestaande zorgcoöperaties en
dorpsontwikkelgroepen goed mee te nemen, omdat veel kleinschalige activiteiten nu
door hen uitgevoerd wordt.

Bijlage 5: Inhoud Raadsinformatiebrief dd.19 maart 2019
Inleiding
In het coalitieprogramma "Krachtige kernen in de Maashorst" wordt veel waarde gehecht aan
het behouden en versterken van de drie kernen Schaijk, Reek en Zeeland.
" We willen inwoners en initiatieven concrete handvatten bieden om hun eigen omgeving
kwalitatief te kunnen verbeteren. Hierbij moet het eigenaarschap zoveel mogelijk bij het
initiatief zelf liggen".
In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over hoe wij als college hiermee aan de slag
zijn.
Wat zijn onze uitgangspunten?
1. Wij verstaan onder burgerparticipatie:
“Alles wat te maken heeft met actieve burgers, het maakt hierbij niet uit of zij uit zichzelf
actief zijn of hiervoor gevraagd zijn".
2. Wij onderscheiden drie velden van burgerparticipatie:
- Maatschappelijke participatie waarbij burgers deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
( bijvoorbeeld: vrijwilligerswerk)
- Maatschappelijke initiatieven waarbij burgers zelf initiatieven ondernemen om een
maatschappelijk doel te bereiken. ( bijvoorbeeld: de huidige dorpsinitiatieven en
zorgcoöperaties)
- Beleidsparticipatie waarbij burgers door de overheid gevraagd worden om mee te denken
en mee te praten. ( bijvoorbeeld: klankbordgroepen)
3. De inhoud en snelheid van de bestaande en nieuwe initiatieven is aan de initiatieven
zelf.
4.De procesverantwoordelijkheid ligt bij de initiatieven zelf. dat blijft het uitgangspunt. De
gemeente ondersteunt, maar stuurt niet. Wel draagt het college het belang van de
initiatieven en maatschappelijke agenda, mede in relatie tot de komende herindeling, uit.
5. Er komt voorlopig geen plan van aanpak/ draaiboek invoering Right to Challenge. Wij
pakken dit op zodra er een “Challenge" wordt ingediend.
6. Onze aanpak is pragmatisch. Wij vinden de eigen verantwoordelijkheid en het eigen
organiserend vermogen van de initiatieven van doorslaggevend belang. Onze aanpak is
daarmee in overeenstemming.
7. De beleidsnotitie “Burgerparticipatie in Landerd” en het “Plan van aanpak
Uitvoeringsmaatregelen, beleidsnotitie burgerparticipatie Landerd’ zoals die in september
2018 opiniërend zijn aangeboden aan de gemeenteraad.
Opmerking: Wij hebben nog geen reactie van de gemeenteraad gehad op deze opiniërend
aangeboden stukken. Vooruitlopend hierop nemen wij de beleidsnotitie als basis voor ons
handelen.
8. In het project wordt samenwerking gezocht met Uden om de “Landerdse aanpak’’ op een
goede wijze in het herindelingsproces in te brengen. Dit doen wij via periodiek overleg met
de gebiedscoördinatoren van Uden, afstemming op beleidsniveau m.b.t. burgerparticipatie
en afstemming met de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente.
Waar richten wij ons op?
Het behouden en versterken van de drie krachtige kernen Schaijk, Zeeland en Reek, ook in
toekomstig verband van de herindeling. De kracht van de dorpen is deels gelegen in de
fysieke en ruimtelijke kwaliteiten, maar zeker ook in de nu al aanwezige grote kracht van de
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mensen in de gemeenschappen. Een sterke en zelfredzame gemeenschap is van essentieel
belang om de toekomstbestendigheid van de kernen te waarborgen.
Er wordt volop ruimte gemaakt voor burgers en hun maatschappelijke initiatieven. De
inwoners en initiatieven worden concrete handvatten geboden om hun eigen omgeving
kwalitatief te kunnen verbeteren. Het eigenaarschap ligt daarbij bij de inwoners en het
initiatief zelf.
De samenleving wordt in staat gesteld om zelf aan de slag te gaan.
Het project richt zich nu en de komende jaren meer specifiek op het relatiebeheer vanuit het
profiel “Goede Buur”, zoals dat is verwoord in de beleidsnotitie.
Daarnaast willen wij stimuleren dat er per dorp een maatschappelijke agenda wordt
opgesteld door en voor de inwoners.
Wij ondersteunen, op verzoek van en in overleg met, de initiatiefnemers met kennis,
mankracht en de huidige beschikbare financiële middelen. Voor het slagen van de
initiatieven is het essentieel dat de initiatiefnemers zelf verantwoordelijk blijven.
Bestuurlijk heeft vanuit de gemeente de portefeuillehouder burgerparticipatie, wethouder
Böhmer een coördinerende rol.
Welke middelen hebben wij momenteel beschikbaar?
Voor de komende jaren denken wij voldoende middelen beschikbaar te hebben in de
gemeentebegroting.
Inrichting fonds.
Wij overwegen om, in overleg met de dorpsinitiatieven, een projectfonds van in totaal €
75.000 in te richten voor de komende jaren 2019-2022. Het fonds kan aangewend worden
voor de ondersteuning van nieuwe initiatieven. Het fonds wordt gevuld uit het voor 2019
beschikbare eenmalige budget.
Ambtelijke capaciteit.
Naast reguliere capaciteit die uit de afdelingen komt op het terrein van deelprojecten en
overige activiteiten is er een strategisch adviseur burgerparticipatie beschikbaar voor 18 uur
per week.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Burgemeester en wethouders van Landerd.
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1 20200115 Antwoord op Vragen PL over ag pnt 5a Beleidsnotitie inwonerparticipatie.docx

VRAGEN VAN RAADSLEDEN
Zaaknummer:

s.v.p. aankruisen welke vraag u wilt stellen

☒

Omschrijving

Afdoening

Informatieve/technische vraag
(over stukken of besluiten van het college of een document dat
op (raads)agenda staat)

Schriftelijk
Wethouder of afdelingshoofd beantwoordt zo
spoedig mogelijk (binnen 3 dagen)

FORMULERING (SCHRIFTELIJKE) VRAAG
Onderwerp: ag. pnt 5a beleidsnotitie inwonerparticipatie in Landerd
1. Kan er een uitleg gegeven worden wat verstaan wordt onder een responsieve overheid?
De uitleg in de voetnoot (1) is daar niet duidelijk over.
2. er wordt gesproken over preferente maatschappelijk ondernemers. Wie worden daar mee
bedoelt?
3. Wie zijn initiatievenmakelaars en wat doen zij?
4. Zijn er beperkingen bij het opstellen van een maatschappelijk agenda en zijn die dan
duidelijk voor initiatiefnemers?
5. ‘Goede buur’: kan een gemeentelijke organisatie dit zijn naast zijn beleidsvoorbereidende
en beleidscontrolerende taken?
6. Wat gaat de strategische adviseur in de 18 uur per week die daar voor beschikbaar zijn
doen?
7. Er wordt gesproken over de mogelijke inrichting van een fonds, wanneer en zijn er al
criteria voor het gebruik hiervan?

Ondertekening:
Datum indiening

:

13 januari 2020

Fractie

:

PL

Naam indiener

:

Jacques Pijnappels
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ANTWOORD OP (SCHRIFTELIJKE) VRAAG

Datum: 15-1-2020
Antwoord:

Vraag 1: In onderstaand schema treft u een (theoretisch) overzicht aan van overheidsrollen.
Noot: in verschillende publicaties worden verschillende termen gebruikt. Onderstaand schema geeft
naar onze mening de meeste duidelijkheid. ( bron: leer- en expertisecentrum Open Overheid)
De vier overheidsrollen

Vraag 2: Met preferente maatschappelijke aannemers bedoelen we dat de initiatiefnemers de
voorkeur en voorrang hebben bij het uitvoeren van de projecten en activiteiten die op de
maatschappelijke agenda zijn opgenomen. Zij zijn de partners van de gemeente en pakken de
afgesproken agendapunten binnen de afgesproken randvoorwaarden op.
Vraag 3: Paragraaf 2.6 is een theoretische schets. In de gemeente Landerd kennen wij geen
initiatievenmakelaars. Gesteld kan worden dat de strategisch adviseur deze rol momenteel heeft. In
Uden kan men “Udenaardetoekomst” zien als een vorm van initiatievenmakelaar.
Vraag 4: De beperking is dat het bij de maatschappelijke agenda over gezamenlijke doelen en
daarbij behorende activiteiten/projecten gaat. De partners bepalen gezamenlijk de
maatschappelijke agenda. Zaken die daar niet op komen kunnen natuurlijk wel opgepakt worden
door de partners afzonderlijk. Niet altijd is de andere partner nodig.
De gemeente heeft ook eigenstandige ( wettelijke of politieke) doelen die men moet of wil
oppakken. Bij de uitvoering hiervan wordt natuurlijk samenwerking met de partners gezocht, maar
indien die niet tot stand komt, is de gemeente zelfstandig aan zet.
Vraag 5: Naar onze mening kan dit zeker. Voorwaarde is dat transparantie wordt betracht over
verschillende rollen en verantwoordelijkheden en dat deze rollen niet zomaar ingeleverd kunnen
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worden. Het profiel “Goede Buur” gaat vooral over houding en gedrag, gebaseerd op de rol van
responsieve en participerende overheid.
Vraag 6: De strategisch adviseur heeft de navolgende taken:
- Ondersteunen van de inwonersinitiatieven, regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg en
hen gevraagd en ongevraagd van advies dienen
- Intern en extern gemeentelijk aanspreekpunt voor initiatieven
- Adviseren ambtelijke medewerkers bij hun werkzaamheden rond inwonersinitiatieven
- Bijhouden ontwikkeling op terrein inwonersparticipatie in zijn algemeenheid, de voortgang
van de projecten uit de dorpsplannen en daarover rapporteren aan portefeuillehouder en
college
- Opstellen beleidsplan en uitvoering daaraan geven
- Invulling geven aan “de rode loper”
- Gevraagd ondersteunen van raadswerkgroep bestuurlijke vernieuwing over het onderwerp
participatie en sparren met griffier
- Periodiek overleg met wijkcoördinatoren gemeente Uden
- Deelname aan visiegroep participatie ( plan van aanpak herindelingsproces)
Vraag 7: De mogelijke inrichting van een fonds is onder andere ingegeven door de ervaringen in
Uden met het ”Udenfonds”. ( zie website Udenfonds/ Udenaardetoekomst.nl)
Oriënterend is hierover gesproken met de drie dorpsinitiatiefgroepen in Landerd. Hiervoor is zeker
belangstelling. De eventuele uitwerking hiervan is een onderwerp in het kader van het
herindelingstraject en is onderwerp in de visiegroep Participatie.(Plan van aanpak Ontwerpfase)
Het ligt niet in de verwachting dat er nog snel voor de herindeling een “Landerdfonds” wordt
ingericht. Er wordt meer gedacht aan een fonds voor de nieuwe Maashorstgemeente.
Essentie is dat dit fonds “op afstand staat” van de gemeente.
Momenteel heeft de gemeente Landerd een incidenteel budget van € 30.000 per jaar in 2020 en
2021 voor initiatieven, activiteiten, projecten. Budget dat hieruit eventueel overblijft wordt
doorgeschoven naar het volgende jaar.
Daarnaast is er een structureel budget voor organisatiekosten voor de drie initiatiefgroepen uit de
dorpen. ( € 4000 per initiatiefgroep)

3

5.b Oordeelsvorming: Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord ‘Samen Veiliger’.
1 Raadsvoorstel Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord ‘Samen Veiliger’.docx

Agendapunt:
Beleidsprogramma:
Portefeuillehouder:
Zaaknummer:

Veiligheid
Burgemeester M.C. Bakermans
14635-2019

Aan de Raad.
Onderwerp
Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord ‘Samen Veiliger’.

Advies
1. De Veiligheidsregio Brabant-Noord te laten weten dat de gemeente Landerd positief staat
tegenover het Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord ‘Samen Veiliger’.

Inleiding
Medio januari 2019 heeft u een positieve zienswijze gegeven op het beleidskader 2020, de
actualisatie van het risicoprofiel en de concept-beleidsagenda van de Veiligheidsregio BrabantNoord (verder te noemen: veiligheidsregio). Op basis van de Beleidsagenda en het Risicoprofiel
heeft de veiligheidsregio het ontwerp-beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord
‘Samen Veiliger’ geformuleerd.
Conform de Wet op de Veiligheidsregio’s overlegt de burgemeester –voorafgaand aan de
vaststelling van het beleidsplan – met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.

Beoogd effect
Informatie-uitwisseling en meningsvorming over het Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio
Brabant-Noord ‘Samen Veiliger’ (verder te noemen: het beleidsplan).
Argumenten
1.1
Het beleidsplan is gebaseerd op de beleidsagenda 2020-2023
De beleidsagenda waarover ook uw raad een positieve zienswijze gaf, is uitgewerkt in het
beleidsplan. Samen met de kolommen (brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen
en rampen/GHOR en Bevolkingszorg) en de partners (politie, waterschappen, defensie,
omgevingsdienst, openbaar ministerie, Rijkswaterstaat, provincie, een netbeheerder, andere
veiligheidsregio’s en gemeenten is het beleidsplan gemaakt.
1.2
Het beleidsplan anticipeert op de veranderende samenleving en het complexe veld waar
de veiligheidsregio mee te maken heeft.
Om adequaat op de veranderende samenleving te kunnen anticiperen zijn de missie en de
visie in het beleidsplan scherp geformuleerd en de ambities en de opgaven van de
veiligheidsregio concreet gemaakt. Dat is de essentie van het beleidsplan. De stip op de
horizon is dat de veiligheidsregio een informatiegestuurde netwerkorganisatie is, die regie voert
op een flexibele crisisorganisatie, partijen verbindt en makelaar is van veiligheidsinformatie.
Tegelijkertijd wordt het samenspel met de
gemeenten verbeterd en wordt gezorgd voor het behoud van de sterke kolommen.
1.3 Het beleidsplan gaat voor een doorontwikkeling van de veiligheidsregio.
De veiligheidsregio heeft voor de komende vier jaar de ‘Ontwikkelagenda Samen
Veiliger’ tien opdrachten geformuleerd om deze doorontwikkeling vorm te geven. De tien
concrete opdrachten zijn:

1. Gezamenlijke bestrijding van risico’s met partners.
Enkele risico’s worden programmatisch aangepakt: industriële veiligheid,
evenementenveiligheid en terrorismegevolgbestrijding/extreem geweld.
In de toekomst gaat de veiligheidsregio met de gemeenten en andere partners een
‘afwegingskader’ maken om samen te kunnen bepalen aan welke risico’s men gaat werken.
2. Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners.
Er wordt ingezet op verdere verbetering van goede informatiedeling tussen partners over
risico’s en informatie over elkaars crisisorganisaties.
3. Verbetering van de zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving.
Inwoners en organisaties in Brabant-Noord worden bewuster gemaakt van een (on-)veilige
werk- en leefomgeving, wat hun gedrag ten opzichte van een (brand-)veiligere omgeving
gunstig gaat beïnvloeden.
4. De gezamenlijke crisisorganisatie wordt flexibeler gemaakt.
Dit wordt onder andere gedaan door het maken van een geactualiseerd regionaal crisisplan en
trainen van crisisfunctionarissen.
5. Samenbrengen en delen van veiligheidsinformatie.
Door het beter koppelen en analyseren van data wordt enerzijds een betere voorbereiding op
crises gerealiseerd en anderzijds adequatere input beschikbaar gesteld voor integrale
beleidsplannen van gemeenten.
6. Verbeteren samenspel met de gemeenten.
Er wordt gewerkt aan meer scherpte en duidelijkheid over individueel en collectief
opdrachtgever- en opdrachtnemerschap zodat verwachtingen en prioriteiten worden afgestemd.
Er wordt bestuurd op hoofdlijnen en gerapporteerd over afwijkingen. Er komt meer aandacht
voor veiligheidsvraagstukken en de samenwerking met de diverse partners.
7. Bouwen aan sterke kolommen.
Bevolkingszorg, GHOR en brandweer worden verstevigd. Bijvoorbeeld door het verbeteren van
opleiden, trainen en oefenen bij Bevolkingszorg, het verbeteren van de adviesrol van de GHOR,
het maken van een nieuw dekkingsplan en het verbeteren van de kwaliteit en capaciteit van de
meldkamer bij de brandweer.
8. Investeren in (brandweer-)vrijwilligers
Met meer maatwerk wordt geprobeerd beter in te spelen op het welbevinden van de vrijwilligers.
Onder andere passende arbeidsvoorwaarden, oefenen-op-maat en keuren-op-maat moeten
gaan bijdragen aan voldoende paraatheid van de brandweer en behoud van en langere
inzetbaarheid van vrijwilligers
9. Invulling geven aan de Omgevingswet.
Medewerkers van de veiligheidsregio worden ontwikkeld van regelgericht naar risicogericht
adviseur, passend bij de rol van de (toekomstige) Omgevingswet.
10. Doorontwikkeling van de organisatie.
De veiligheidsregio zet in op het verbeteren van informatievoorziening, werkprocessen,
persoonlijke ontwikkeling van haar functionarissen en de huisvesting.
Kanttekeningen
1.1.
De toereikendheid van de ramingen en structurele effecten zijn niet helemaal duidelijk.
Bij meerdere begrote posten in het financieel overzicht is aangegeven dat het bedrag indicatief
is, een bandbreedte heeft of een PM-post betreft. Ook is vermeld dat een aantal projectplannen
nog ontwikkeld wordt. Onduidelijk is of de nu geraamde bedragen wel toereikend zullen zijn en
of er structurele effecten hieruit voort zullen vloeien. Een goede informatievoorziening richting
de deelnemers is belangrijk om tevens de toereikendheid van de reserve te monitoren.

Financiën
De kosten van de uitvoering van de tien opdrachten van de ‘Ontwikkelagenda Samen
Veiliger’ vindt u terug op pagina 13 van de Ontwikkelagenda.
Hieronder vindt U een schematische weergave van de extra kosten zoals nu bekend van de
opdrachten die een financiële component hebben.
Nr
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Onderwerp
Zelfredzaamheid en weerbaarheid
van de samenleving

5

Veiligheidsinformatie
samenbrengen en delen

8

Investeren in
(brandweer)vrijwilligers
9
Invulling geven aan de
Omgevingswet
10
Doorontwikkeling organisatie
10a Positionering
10b Informatievoorziening en
werkprocessen
10c Mensen
10d Huisvesting
Totaal

Uitgaven voor
Onderzoek effectiviteit
dienstverlening (brand)veilig
leven
Inrichten
Veiligheidsinformatieknooppunt
(VIK)
Implementatie oefenen op maat

Totaal
€20.000

Diverse trajecten(in 2020, 2021
en 2022)

€285.000

Indicatief
Optimaliseren van de
informatievoorziening en
werkprocessen
Diverse trajecten
Impuls digitale werkplek nabije
toekomst

€50.000
€200.000

€650.000
€500.000

€340.000
€50.000
€2.095.000

De in het Beleidsplan 2020-2023 genoemde incidentele uitgaven worden gedekt door

onttrekking aan de reserve ‘Doorontwikkeling Veiligheidsregio’. De in deze reserve beschikbare
middelen zijn voldoende om aan de op pagina 13 genoemde opdrachten te voldoen. Dit
betekent dat de uitvoering van de Ontwikkelagenda geen extra lasten voor de gemeenten
oplevert.
Afstemming gemeente Uden
Conform het Protocol financiën herindeling behoeft dit advies niet afgestemd te worden
aangezien er geen financieel effect optreedt. Daarnaast wordt in de gemeente Uden het
voorliggende beleidsplan ook besproken in de gemeenteraad, aangezien deze gemeente tot
dezelfde veiligheidsregio behoort.

Communicatie
De heer P. de Vet (Sectorhoofd Crisisbeheersing en rampenbestrijding/MT-lid van de
Veiligheidsregio) is bereid het beleidsplan nader toe te lichten.
Uitvoering
Op 16 januari 2020 wordt het beleidsplan besproken in de voorbereidende vergadering. Op 30
januari 2020 zal het beleidsplan worden behandeld in de raadsvergadering. De deadline voor
inbreng vanuit de gemeenteraden is echter voor 29 januari 2020. Dit omdat de opmerkingen
van de gemeenteraden dan nog meengenomen kunnen worden in de vergadering van het
Algemeen Bestuur die het plan vast zal stellen. De eventuele opmerkingen van de
gemeenteraad tijdens de voorbereidende vergadering zullen worden ingebracht in de
vergadering van het Algemeen bestuur zodat deze toch kunnen worden meegenomen door het
Algemeen bestuur in hun besluitvorming.

Bijlage(n)
1.
Brief van DB Veiligheidsregio aan de gemeenteraden over bespreking beleidsplan
2.
Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023

Zeeland, 10 december 2019
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris,
de burgemeester,
C.C. Boode

M.C. Bakermans
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RAADSBESLUIT
Zaaknummer: 14635-2019

Agendapunt: Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord ‘Samen Veiliger’.

De raad van de gemeente Landerd;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 10 december 2019;
B E S L U I T:
de Veiligheidsregio Brabant-Noord te laten weten dat de gemeente Landerd positief staat
tegenover het Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord ‘Samen Veiliger’.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Landerd
van 30 januari 2020.
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

E.E. Weijenberg

M.C. Bakermans

Gemeente Landerd, bezoekadres Kerkstraat 39 5411 EA in Zeeland
Postadres Postbus 35 5410 AA Zeeland
tel. 0486-458111 fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl internet: www.landerd.nl
IBAN rekeningnummer: NL29 BNGH 0285 0606 19

1 bijlage 1 brief raden bespreking beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger.pdf

1 bijlage 2 Samen Veiliger, Beleidsplan 2020-2023 versie 23-10-2019.pdf

Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE ’s-Hertogenbosch
T 088 02 08 208

Samen Veiliger
Beleidsplan 2020-2023

Beleidsagenda 2020-2023
Dit beleidsplan voor onze veiligheidsregio is gebaseerd op de beleidsagenda 2020-2023. Samen met
de kolommen (Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg) en onze partners (Politie, waterschappen,
defensie, omgevingsdienst, het openbaar ministerie, Rijkswaterstaat, de provincie, een netbeheerder
en andere veiligheidsregio’s) en gemeenten hebben wij daarop voortgebouwd en aangescherpt. Met
als gevolg dat de ambities ‘samen zorgen’ en ‘samen slimmer’ zijn vervallen. Samen zorgen betrof
vooral nazorg en is al voldoende belegd binnen de organisatie. Samen slimmer bleek geen ambitie op
zich, maar is terug te vinden in de aanpak van de opdrachten. Wel hebben we twee nieuwe ambities
toegevoegd, namelijk ‘samen trots’ en ‘samen duurzaam’. Daarnaast is er ook een extra opgave
bijgekomen; de doorontwikkeling van de organisatie.

Kaders
We formuleren hier onze beleidsdoelen op hoofdlijnen. En zullen ook over de voortgang van onze
beleidsdoelen periodiek op hoofdlijnen rapporteren.
In het beleidsplan werken we binnen de financiële kaders van de meerjarenbegroting en met
incidentele budgetten voor de opdrachten ten laste van de reserve ‘doorontwikkeling veiligheidsregio’.

Leeswijzer
Eerst vindt u een korte uitleg over de context, de missie en visie van de Veiligheidsregio
Brabant-Noord om te komen tot het nieuwe beleidsplan.
Het beleidsplan 2020-2023 kent zes ambities en vier ontwikkelopgaven die uitgewerkt zijn in tien
opdrachten. Deze opdrachten komen jaarlijks terug in het beleidskader en de begroting. De tien
opdrachten zijn verder uitgewerkt in de ‘Ontwikkelagenda samen veiliger’.

Context
In onze samenleving willen wij prettig, zinvol en op een respectvolle manier leven. Liefst zonder
verstoringen of oponthoud. Daarvoor is een goed functionerende infrastructuur onmisbaar. Denk
daarbij aan energie, drinkwater, wegen en internet. De onderliggende netwerken en systemen zijn
fijnmaziger en complexer geworden en steeds meer van elkaar afhankelijk. Een kleine verstoring kan
daardoor grote effecten hebben op het welzijn en de veiligheid van mensen.
Maar ook pandemieën, overstromingen, dierziekten, risico’s voortkomend uit klimaatverandering,
cybercriminaliteit en de energietransitie ontwrichten de samenleving. Er kunnen ook risico’s optreden
die we nu nog niet kennen en waarvan we ook niet weten wat de gevolgen zijn.
Maatschappelijke ontwrichting voorkomen en zorgen voor een veilige(re) leefomgeving bereik je niet
door alleen op te treden wanneer zich een onveilige situatie voordoet. Het vraagt er om dat we vooruit
kijken naar wat op ons afkomt, risico’s voorspellen en daarop adequaat anticiperen. Zo kunnen we
risico’s verkleinen en de effecten beheersen door passende maatregelen te treffen. Dit vraagt om
beschikbaarheid van informatie, maar ook om kennis en ervaring. Zaken die niet het exclusieve
domein zijn van één of enkele organisaties. Bedrijven, overheidsorganisaties (landelijk, regionaal en
lokaal) en burgers, ieder speelt een rol. Ieder met eigen verantwoordelijkheden, taken en expertise.
Een netwerkorganisatie met daarin alle belanghebbenden zorgt ervoor dat we krachten bundelen,
samenwerken en kunnen leren van elkaar. Met als doel het creëren van een veiligere leefomgeving.

Conceptversie - 23 oktober 2019

I

Netwerkorganisatie
De veiligheidsregio brengt nu al organisaties samen die betrokken zijn bij de bestrijding van crises. Er
is op dit terrein veel kennis en ervaring beschikbaar. Hierdoor kan de veiligheidsregio een goede rol
spelen in het samen brengen van verschillende partijen om zo te werken aan gezamenlijk
afgesproken veiligheidsthema’s. Het bestuur wil deze rol van de veiligheidsregio verder uitbouwen.
Veiligheidsregio Brabant-Noord wil haar blik meer naar buiten richten. Met behulp van een goede
informatievoorziening én samen met partners pakt de organisatie komende jaren
veiligheidsvraagstukken aan op het gebied van fysieke en sociale veiligheid 1). Ook landelijke
ontwikkelingen zijn hierop van invloed, denk aan de Omgevingswet of de strategische agenda van het
Veiligheidsberaad. Dit alles vraagt om een grondige externe oriëntatie.

Missie en visie
Het is belangrijk dat de veiligheidsregio een duidelijke meerwaarde heeft voor gemeenten en partners
in de omgeving. Het moet duidelijk zijn wat we voor elkaar kunnen betekenen en waar we samen
naar toe bewegen. De veiligheidsregio heeft dit vertaald in een missie en visie.
Missie “Samenwerken aan veiligheid”
Als Veiligheidsregio Brabant-Noord werken wij met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving.
Wij leren mét en ván bedrijven, burgers, gemeenten en onze partners over belangrijke
veiligheidsthema’s, nu en in de toekomst.
Visie
Elke dag werken wij op een professionele en bevlogen manier mee aan een duurzaam veiliger
Brabant. We beschikken over waardevolle informatie, kennis en ervaring op het gebied van veiligheid.
Door deze unieke expertise te bundelen en te delen werken we samen aan het succesvol voorkomen,
voorbereiden, bestrijden en leren van crises, rampen en incidenten. We brengen (toekomstige)
veiligheidsthema’s en -risico’s in kaart. En verbinden hierbij verschillende partners. Samenwerken
vinden wij vanzelfsprekend. We zijn sterk lokaal verankerd. Met elkaar voeren we ons vak met passie,
trots en plezier uit.
Deze missie en visie geven richting aan de verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio. Met dit
beleidsplan 2020-2023 geven wij deze doorontwikkeling vorm.

1

) Een aantal van die partijen (met name de gemeenten en de Politie) heeft een belangrijke rol op het gebied van sociale
veiligheid. De grens tussen fysieke en sociale veiligheid is niet altijd even hard. Omdat beiden vaak met elkaar verbonden zijn,
kijken we waar we als veiligheidsregio van betekenis kunnen zijn buiten onze klassieke rol. Het is goed als de veiligheidsregio
signalen uit de maatschappij oppikt.
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Ambities

Samen in regie
De veiligheidsregio stelt veiligheidsvraagstukken centraal en verbindt daar partijen
aan die bijdragen aan de oplossing. Niet alleen binnen de regio, maar ook over de
regiogrenzen heen. Wij werken daarvoor samen in flexibele
samenwerkingsverbanden en kiezen een werkwijze die past bij het vraagstuk. Dat
kan een programmatische of projectmatige aanpak zijn maar ook processturing in de
lijn is mogelijk.
Voorbeeld: evenementenveiligheid
Verschillende partners adviseren de gemeente bij het verlenen van de evenementenvergunning. Zij
houden daarbij rekening met aspecten als het weer, verkeer, drugsgebruik, aanslagen,
mensenmassa’s, vluchtwegen, aanvoerwegen en opstelplaatsen voor hulpverleners. Ook wordt
gekeken naar andere evenementen die gelijktijdig plaatsvinden. Dit vraagt om afstemming en
maatwerk, zowel voor als tijdens als na het evenement.
Samen verantwoordelijk
De verantwoordelijkheid voor veiligheid en het minimaliseren van de kans op
incidenten ligt primair bij burgers, instellingen en bedrijven. De overheid heeft hierin
een secundaire rol. Voor het voorkomen en bij de bestrijding van ongevallen, rampen
en crises is een goede samenwerking tussen al deze partijen nodig. De
veiligheidsregio erkent deze gezamenlijke verantwoordelijkheid en stimuleert daarom
de samenwerking met en tussen burgers, instellingen en bedrijven onderling.
Voorbeeld: industriële veiligheid
De totstandkoming van een veiligheidsnetwerk van bedrijven, waarin bedrijven kennis en informatie
delen over veiligheidsmaatregelen voor het werken met gevaarlijke stoffen.
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Samen aanpakken
In het geval van een crisis willen wij kunnen vertrouwen op een flexibele
crisisorganisatie. We richten daarom de crisisprocessen zo in, dat we met wisselende
partners en in wisselende samenstelling risico’s kunnen bestrijden. De
crisisorganisatie wil per type crisis (ook voor ongebruikelijk situaties) maatwerk
kunnen bieden.
Voorbeelden:
Vluchtelingen (2015), droogte (2018), Project X Katwijk (2018) en Stint Oss (2018).
Samen informatie delen
Voor inzicht, leren en sturing moet informatie uit de organisatie benaderbaar zijn en
op consistente wijze worden vastgelegd en ontsloten. Daarnaast hebben we
sturingsinformatie nodig voor situational awareness en voor het verbeteren van ons
voorspellend vermogen. Dit vraagt om een meer geïntegreerde
informatiehuishouding waarbij relevante data/informatie wordt gehaald uit
kernregistraties vanuit de kolommen en uit onderzoeksgegevens van binnen en
buiten de veiligheidsregio.
Voorbeeld:
Rijkswaterstaat monitort (water)wegen, autofabrikanten registreren ongevallen, het KNMI voorspelt
het weer etc. etc. Meerdere partijen kunnen op korte termijn of in de toekomst relevante informatie
met hulpverleningsorganisaties en de meldkamers delen.
Samen trots
We willen als veiligheidsregio een samenwerkingsgerichte cultuur ontwikkelen waar
mensen met passie, trots en plezier werken. Cultuur, houding en gedrag zijn
essentieel onderdeel van de doorontwikkeling. Ontwikkelen, anders werken, met
collega’s uit diverse organisaties, vragen om herijking van normen en waarden.
Daarnaast willen we als veiligheidsregio zichtbaar en herkenbaar zijn voor onze
partners en de gemeenten in onze regio. We willen dat zij onze meerwaarde kennen
en herkennen. We houden daarbij rekening met de eigenheid van zowel de
veiligheidsregio als de kolommen. We dragen onze rollen uit, zodat helder is wat we
van elkaar kunnen en mogen verwachten.
Voorbeelden:
Personeelsbeleid o.a. werving en bijscholing. Communicatiebeleid o.a. positionering, transparante
besluiten en zichtbare activiteiten voor doelgroepen via communicatiemiddelen.
Samen duurzaam
De veiligheidsregio is als gemeenschappelijke regeling een verlengstuk van het
lokaal bestuur. De veiligheidsregio geeft ook uitvoering aan maatschappelijke
betrokkenheid en gemeentelijke en provinciale programma’s op het domein
duurzaamheid. Denk daarbij aan de energietransitie en maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO).
Voorbeeld:
Bij de inrichting en (ver-)bouw van onze panden en bij de aanschaf van materieel gaan we onze
aandacht ook richten op duurzaamheid.

Conceptversie - 23 oktober 2019

IV

Opgaven
Ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie. De veiligheidsregio is
straks regisseur van een flexibele crisisorganisatie bij complexe veiligheidsvraagstukken.
Zij stelt als netwerkorganisatie veiligheidsvraagstukken centraal en verbindt daar partijen
aan die bijdragen aan de oplossingen ervan. Als makelaar van veiligheidsinformatie van
en voor partners ondersteunt de organisatie hiermee het gemeentelijk veiligheidsbeleid.
Verbeteren van het samenspel met gemeenten. Samen verbeteren we het samenspel
tussen de gemeenten als opdrachtgever én als eigenaar. De veiligheidsregio acteert
daarbij als opdrachtnemer. Deze opgave verlangt een goede advisering aan colleges en
gemeenteraden, zowel vanuit de veiligheidsregio als vanuit de gemeenten zelf. Ook willen
we de informatievoorziening aan de colleges en gemeenteraden over de belangrijkste
prestaties van de veiligheidsregio verder verbeteren.
Behoud van sterke kolommen die de veiligheidsregio kunnen dragen. De
veiligheidsregio als netwerkorganisatie kent verschillende externe partners en steunt
binnen haar organisatie op functionarissen uit de kolommen Brandweer, GHOR en
Bevolkingszorg. Deze kolomorganisaties moeten in staat zijn om hun eigen taken goed te
vervullen. Daarnaast dragen zij bij aan het oplossen van kolomoverstijgende
veiligheidsvraagstukken en brengen zij relevante veiligheidsinformatie vanuit hun kolom in.
Doorontwikkeling organisatie. De bedrijfsvoering binnen de Veiligheidsregio Brabant
Noord moet gericht zijn op een transparante en resultaatgerichte organisatie. De centrale
vraag is: Hoe kunnen we bedrijfsvoering zo organiseren dat het past bij de gewenste
ontwikkeling? Bedrijfsvoering ondersteunt het samenwerken in de keten en met partners,
implementeert bedrijfsvoeringsinnovaties en heeft oog voor het welzijn van medewerkers.

Opdrachten
Met de beleidsagenda 2020-2023 geeft het bestuur door middel van opgaven en ambities op
hoofdlijnen richting aan de organisatie. Deze opgaven en ambities zijn vervolgens ‘vertaald’ in
opdrachten en activiteiten. Zo wordt de voortgang gemonitord.
Een deel van de opdrachten bestaat uit experimenten en onderzoek. We onderzoeken zo hoe we
toekomstbestendig, innovatiever en slimmer kunnen werken. Opdrachten waarvoor aanvullende
financiering noodzakelijk is, hebben nu een incidenteel karakter. In een later stadium kan er discussie
plaatsvinden of en hoe de gekozen richting kan worden voortgezet. En op welke wijze deze
gefinancierd wordt. Jaarlijks maken we de balans op en rapporteren we conform jaarplancyclus. Eind
2021 vindt er een tussentijdse evaluatie plaats.
Een belangrijke voorwaarde is dat de veiligheidsregio ook financieel in staat is de gewenste
organisatieverandering door te voeren. We streven er naar om alle organisatieonderdelen
toekomstbestendig te maken en om ook structureel binnen de financiële kaders te blijven. Daarom
werken we volgens het ‘oud’ voor ‘nieuw’ principe2). De veiligheidsregio gaat hiermee ook aan de
slag.

2

) De huidige taken met de daarbij horende budgetten beoordelen op nut en noodzaak. Door taken niet meer uit te voeren,
later uit te voeren of door andere prioriteiten te stellen kan er binnen de begroting financiële ruimte worden gevonden.
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Opgave: Ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie

1. Gezamenlijke bestrijding van risico’s met onze partners
Samen met de gemeenten en onze partners bepalen we voor welke risico’s we samenwerken aan het
voorkomen en/of beheersen ervan. In het risicoprofiel hebben we vastgesteld welke risico’s grote
consequenties hebben voor de maatschappij. In de beleidsperiode 2020-2023 richten we ons op de
programma’s en risico’s uit het Beleidskader 2019 en uit het geactualiseerde risicoprofiel. Dit zijn de
programma’s Industriële veiligheid, Evenementenveiligheid en Terrorismegevolgbestrijding / Extreem
geweld. En de risico’s op Overstroming, Ongeval spoorvervoer en Gevolgbestrijding
klimaatverandering / Extreem weer.
2. Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners
De maatschappij wordt complexer en de afhankelijkheid tussen vitale sectoren groter. Een verstoring
in een sector of uitval van nutsvoorzieningen of ict-systemen hebben gevolgen voor andere (vitale)
sectoren en kunnen leiden tot maatschappelijk ontwrichting. Het beperken en bestrijden van de
effecten van dit soort verstoringen vragen om sectoroverstijgende samenwerking tussen zowel private
als publieke organisaties. Als veiligheidsregio bevorderen wij deze samenwerking.
3. Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving
Sommige veiligheidskosten staan niet in verhouding tot de veiligheidsopbrengst. Ook kan de overheid
veiligheid niet garanderen. Wij willen dat burgers snappen dat risico´s bestaan (= risicoacceptatie) en
dat zij inzien dat zij ook zelf verantwoordelijk zijn om risico’s te beperken. Slachtoffers vallen vaak
voordat de hulpdiensten aanwezig zijn. Daarom willen wij inwoners, scholen, bedrijven en instellingen
bewust maken van de risico’s in hun werk- en leefomgeving. Graag geven we burgers, instellingen en
bedrijven de ruimte voor initiatieven op het gebied van zelfredzaamheid en weerbaarheid. Hierbij
kunnen wij als netwerkorganisatie een belangrijke rol spelen om partijen aan elkaar te koppelen.
4. Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken
We beschikken over een goed georganiseerde en getrainde crisisorganisatie die nu nog hoofdzakelijk
wordt ingezet voor klassieke crises en rampen. Er zijn echter in toenemende mate crises waarbij de
crisisorganisatie geheel of gedeeltelijk ingezet kan worden ter ondersteuning van de bestrijding. De
komende tijd gaan we zorgen dat de ondersteuning meer flexibel en behoeftegestuurd wordt
geleverd.
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5. Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen
We willen met onze partners onze informatiepositie verbeteren en meer ‘informatiegestuurd’ werken.
Zo weten we beter welke veiligheidsrisico’s er zijn en hoe deze zich ontwikkelen. Dit maakt het
mogelijk om vroegtijdig risico’s te signaleren en te voorspellen zodat we risico’s beter kunnen
beperken of beheersen. Tegelijkertijd beschikken we zo ten tijde van incidenten, crises en rampen
over actuele en relevante informatie (situational awareness). Informatie waarmee de
gemeenschappelijke meldkamers de hulpverlening kunnen aansturen. We registreren de informatie
overigens niet zelf, maar werken samen met innovatieve partijen en sluiten aan bij onze partners en
andere organisaties.

Opgave: Verbeteren van het samenspel met gemeenten
6.
Verbetering samenspel met gemeenten
De komende periode sturen we op hoofdlijnen en rapporteren op afwijkingen. We houden
daarbij onze ogen open voor nieuwe ontwikkelingen. Om een goede afstemming te krijgen tussen
gemeenten als opdrachtgever en de veiligheidsregio als opdrachtnemer is een goede advisering en
informatievoorziening aan colleges en gemeenteraden noodzakelijk. De basis is het bestuurlijk kader
(van de gemeenteraden wordt verwacht dat zij periodiek heldere kaders stellen met betrekking tot de
gewenste prestaties van de veiligheidsregio) samen met het te ontwikkelen afwegingskader voor
risico’s. De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet in het samenspel met gemeenten. We
bouwen de komende jaren daaraan verder door het:
 Verbeteren van het delen van informatie;
 Bevorderen van de nabijheid en betrokkenheid van raden;
 Vaststellen en invullen van gemeentelijke rollen;
 Stroomlijnen van besluitvormingsprocessen en procedures (governance).

Opgave: Behoud van sterke kolommen die de veiligheidsregio kunnen dragen
7.
Bouwen van sterke kolommen
De netwerkorganisatie van de veiligheidsregio bestaat voor een groot deel uit functionarissen vanuit
de kolommen Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg en crisispartners, zoals gemeenten, politie,
defensie en waterschappen. Al deze partijen moeten in staat zijn om hun taken goed te vervullen.
Daarnaast dragen zij bij aan een flexibele crisisorganisatie en aan het ontsluiten van
veiligheidsinformatie ten behoeve van de informatiegestuurde netwerkorganisatie.
Bevolkingszorg
Om Bevolkingszorg meer robuust en efficiënt te organiseren hebben gemeenten een kader voor
minimale personele inzet vastgesteld. Verder is de regionale personele capaciteit uitgebreid om een
goede voorbereiding van gemeenten op hun crisisprocessen te waarborgen en om individuele
gemeenten te ontlasten.
GHOR
De GHOR is een betrouwbare adviseur als het gaat om risicobeheersing en het voorbereiden op en
voorkomen van crises. Zij is een netwerker en verbinder binnen en tussen openbaar bestuur, zorg- en
veiligheidspartners. En een expert op het gebied van crisisbeheersing. Alle werkzaamheden zijn er op
gericht om de continuïteit van zorg en een krachtige geneeskundige keten te bevorderen, die goed is
voorbereid op rampen en crises. Het is de kerntaak van de GHOR om de geneeskundige
hulpverlening tijdens rampen en crises in de regio te coördineren, managen en regisseren. Daarnaast
adviseert zij overheden om gezondheidskundige risico’s zoveel mogelijk te beperken De GHOR is
daarmee de toegangspoort naar de totale gezondheidszorg. Door het project Informatiemanagement
wordt kennisuitwisseling tussen Brabantse zorgpartners bevorderd. Het systeem (LCMS-GZ) maakt
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het mogelijk dat relevante informatie over incidenten 24/7 uitgewisseld wordt tussen ziekenhuizen,
huisartsenposten, ambulancediensten, GGD en GHOR. Hierin kunnen zij relevante informatie over
een incident zelf plaatsen én inzien. Zo’n gezamenlijk, gedeeld beeld draagt bij aan betere
besluitvorming.
Informatie vanuit de GHOR/GGD en witte kolom wordt ontsloten via het Informatie
Managementsysteem van de Veiligheidsregio (VIK). Deze informatievoorziening geeft een extra
impuls aan de beleidsplannen van de gemeenten en onze zorgpartners. Verder verandert het
zorglandschap behoorlijk. De zorg verplaatst zich steeds meer van grote zorginstellingen naar
kleinere locaties. Dit heeft consequenties voor de bereikbaarheid en veiligheid van deze
zorginstellingen en vraagt om een andere benadering. De komende jaren legt de GHOR zich meer
toe op het contact met en advisering van gemeenten en andere partners. Zowel op het gebied van
evenementen als in het kader van de omgevingswet is er een toenemende vraag naar advies op
maat. Dit vraagt om een andere manier van advisering. Ook hier is de komende jaren extra aandacht
voor.
Brandweer
De brandweer is een herkenbare en solide kolom binnen de Veiligheidsregio. Door het behoud van de
eigen identiteit kan de brandweer de eigen taken goed vervullen en tevens bijdragen aan
kolomoverstijgende veiligheidsvraagstukken.
Belangrijk punt van aandacht is lokale verankering en het behoud van vrijwilligheid. We bouwen aan
een toekomstbestendige brandweer voor en door burgers (vrijwilligers). Een goede parate
brandweerzorg vanuit al onze, hoofdzakelijk vrijwillige, brandweerposten is daarbij het uitgangspunt.
De brandweer is een betrouwbare en deskundige partner in brandveiligheid. Als risicogericht adviseur
wordt gewerkt aan een veilige fysieke leefomgeving. Door de omgevingswet verandert deze
advisering de komende jaren. De brandweer bereidt zich daarop voor om blijvend aan te kunnen
sluiten bij de behoefte van gemeenten en andere partners. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe
risico’s die zich bijvoorbeeld vanuit de energietransitie voordoen.
Bij de operationele hulpverlening vervagen regionale grenzen. Landelijk wordt er gewerkt aan een
nieuwe dekkingsplansystematiek voor hulpverleners en materieel op basis van gebiedsgerichte
opkomsttijden en op basis van een bestuurlijk vastgesteld risicoprofiel. Daarnaast houdt de
brandweermeldkamer Oost-Brandweer zich specifiek bezig met de harmonisatie van de processen
van Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. Op het gebied van de grootschalig en bijzonder
brandweeroptreden werken we aan de laatste implementatiepunten.
Door de informatie vanuit de brandweer te ontsluiten via het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK),
wordt inhoud gegeven aan informatie- en behoeftegestuurd werken. Daarmee investeren we in onze
kennis over risico’s en kunnen we burgers nog bewuster maken van brandveiligheid. Om de juiste
informatie te kunnen delen zetten we in op incidentonderzoek. Daarnaast is het analyseren en
verrijken van informatie uit onderzoek belangrijk om risico’s in de fysieke leefomgeving te voorzien en
zelfs te voorspellen, bijvoorbeeld in het VIK. De toenemende hoeveelheid veiligheidsinformatie stelt
ons hiermee beter in staat om als brandweerkolom te leren. Onze lerende organisatie draagt bij aan
ons vakmanschap en verbetert onze kennispositie als deskundig adviseur.
8. Investeren in (brandweer)vrijwilligers
Bij het leveren van parate brandweerzorg zijn we sterk afhankelijk van lokale betrokkenheid. Het is
deze betrokkenheid die een belangrijke rol speelt in het aantrekken en behouden van vrijwilligers. Om
het aantal vrijwilligers op peil te houden zetten we moderne wervingsinstrumenten in en bieden we
aantrekkelijke voorzieningen. Met maatwerk spelen we in op individuele wensen van
brandweervrijwilligers (ontzorgen) en op de behoeften van iedere afzonderlijke brandweerpost. Denk
hierbij aan uitrukken, opleiden, oefenen en wellicht ook aan keuren op maat.
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VIII

De effecten van de Europese Richtlijn deeltijdarbeid en de Wnra (Wet Normalisering Rechtspositie
Ambtenaren) voor brandweervrijwilligers is aan nieuwe inzichten onderhevig. De gevolgen hiervan
zijn voor ons nog onbekend. Binnen de kaders van die nieuwe inzichten gaan we actief op zoek naar
kansen op het gebied van vrijwilligheid.
9. Invulling geven aan de Omgevingswet
In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht waarin tientallen wetten op het gebied van de fysieke
leefomgeving worden samengevoegd tot één integrale wet. Ook wordt de komende jaren het toezien
op veiligheid van bouwwerken meer en meer geprivatiseerd. Deze veranderingen hebben grote
invloed op advisering door de veiligheidsregio aan gemeenten, provincie en initiatiefnemers.
Veiligheidsregio’s zijn adviespartners in de fysieke leefomgeving met als doel een zo veilig mogelijk
ontwerp van de leefomgeving, gebouwen en evenementen. Het is van belang dat de veiligheidsregio
vroegtijdig aan tafel schuift bij een initiatief om een bijdrage te kunnen leveren aan het duiden van
risico’s en mee te denken over maatregelen om risico’s te beperken.
We gaan de komende periode allereerst zorgen dat Brabant-Noord zich ontwikkelt tot een organisatie
die voldoet aan wettelijke en beleidsmatige afspraken rondom het nieuwe omgevingsrecht. Zodat we
ook in de nieuwe situatie initiatiefnemers en overheden goed kunnen blijven adviseren over fysieke
veiligheid. Dat betekent een werkwijze passend bij het nieuwe omgevingsrecht, zoals een aangepaste
productportfolio, verbeterde informatievoorziening en juiste houding en gedrag van medewerkers: ‘ja,
mits’. Daarna richten we ons op optimale dienstverlening en werken ‘naar de bedoeling van de wet’.
Daarbij is afstemming met partners in het domein van gezondheid en veiligheid en
omgevingsdiensten van groot belang.

Opgave: doorontwikkeling organisatie
10. Doorontwikkeling van de organisatie
Realisatie van de ambities en de opgaven vraagt om een doorontwikkeling van de
organisatie. Dit gaan we doen door invulling te geven aan de volgende opdrachten.
Positionering
De Veiligheidsregio wil als organisatie zichtbaar en herkenbaar zijn richting haar belangrijkste
partners. We willen dat zij weten wat onze toegevoegde waarde is, wat we doen en wat we niet doen.
De veiligheidsregio en de kolommen hebben ieder een eigen gezicht en behouden dus hun
eigenheid. We willen hier de komende tijd duidelijkheid over verschaffen, zowel extern (in de
profilering) als intern naar onze medewerkers (werkgeverschap). Zo kunnen we onze rollen goed
uitdragen, en weten interne en externe doelgroepen wat ze wel en ook niet van ons kunnen en
mogen verwachten.
Informatievoorziening en werkprocessen
Om te kunnen anticiperen op veranderingen moeten we tijdig inzicht krijgen in ontwikkelingen en
trends. Deze moeten we vervolgens vertalen naar effecten voor onze organisatie. We moeten
daarvoor onze bedrijfsvoeringsprocessen optimaliseren en continu verbeteren. We vergroten
daarmee ons lerend vermogen én het vermogen om data-gedreven bij te sturen. We werken de
komende tijd aan een meer geïntegreerde informatiehuishouding, zodat we kunnen groeien naar een
informatiegestuurde netwerkorganisatie die veiligheidsinformatie samenbrengt en deelt.
Hierdoor wordt het voorspellend vermogen op het gebied van gezondheid en veiligheid vergroot.
Mensen
We willen samen en met plezier werken aan een veilige regio, waarbij we talenten en kwaliteiten
optimaal benutten. Hiervoor is het belangrijk dat medewerkers de strategische koers kennen en
begrijpen. En snappen dat het succes van de regio een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.
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IX

Huisvesting
De brandweerkazernes vallen binnenkort onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. De
overdracht, het beheer en onderhoud van alle 39 kazernes is de komende tijd een belangrijk
aandachtspunt. Daarnaast is besloten om de visie op huisvesting te realiseren. Deze visie bestaat uit
een hoofd- en nevenvesting. Hierdoor wordt de doorontwikkeling van de veiligheidsregio als
netwerkorganisatie verder ondersteund. De nieuwe locaties bieden ruimte aan zowel reguliere
organisatieonderdelen als aan veiligheidspartners en zijn ingericht op het draaien van programma’s
en projecten. Er is veel aandacht voor digitalisering en tijd- en plaatsongebonden werken.
Duurzaamheid realiseren
De veiligheidsregio is als gemeenschappelijke regeling een verlengstuk van het lokaal bestuur.
Daarom is het belangrijk dat zij als organisatie en werkgever, uitvoering geeft aan lokale,
gemeentelijke en provinciale programma’s op dit gebied. Denk daarbij aan de energietransitie en
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit is in lijn met de gemeentelijke ambities. we
starten met het maken van een plan hiervoor en vertalen dat door in realistische en concrete acties
en maatregelen.
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Bijlagen bij het Beleidsplan 2020-2023
Takenpakket Veiligheidsregio Brabant-Noord
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1

Beleidsplan 2016-2019
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Takenpakket Veiligheidsregio Brabant-Noord
Het takenpakket van de veiligheidsregio is door gewijzigde wetgeving, veranderde maatschappelijke
risico’s en een veranderende samenleving in de loop der jaren uitgebreid.
De veiligheidsregio verzorgt in de regio Brabant-Noord taken op het gebied crisisbeheersing,
bevolkingszorg, geneeskundige hulpverlening (GHOR) en brandweerzorg.
De veiligheidsregio regisseert en faciliteert de multidisciplinaire voorbereiding van grootschalig optreden
bij rampen en crises. Dat doet zij door coördinatie, afstemming en multidisciplinair
informatiemanagement. De Calamiteitencoördinator (CaCo) coördineert tijdens een crisis de te treffen
maatregelen en voorzieningen. Dit doen we conform de wet Veiligheidsregio’s samen met
burgemeesters, de hoofdofficier van justitie, de voorzitter van het waterschap, de commissaris van de
Koning (CdK), de Politiechef, de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Defensie, de
Koninklijke marechaussee en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).
Op basis van ons regionaal risicoprofiel stellen wij, samen met partners, bedrijven en instellingen,
rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen op.
Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de crisisbeheersing. Het doel
van Bevolkingszorg is om zo snel mogelijk adequate zorg te verlenen aan burgers die zorg nodig hebben
bij ongevallen en rampen. De veiligheidsregio ondersteunt gemeenten hierbij en vervult voor een deel
van de taken een coördinerende en/of faciliterende rol.
De GHOR zorgt ervoor dat zorgorganisaties die zich met geneeskundige hulpverlening bezighouden
samen één, goed functionerende hulpverleningsketen vormen bij ongevallen en rampen. Denk daarbij
aan de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), ziekenhuizen, huisartsen, GGD, verpleeg- en
verzorgingstehuizen en GGZ-instellingen.
De brandweer beperkt en bestrijdt het gevaar voor mens en dier bij ongevallen én bij brand. Verder richt
ze zich op het voorkomen en het beperken van brandgevaar, brand en ongevallen bij brand. En zorgt zij
dat samen van incidenten kunnen leren. De brandweermeldkamer ontvangt en coördineert alle acute
hulpvragen ten behoeve van de twee veiligheidsregio’s in Oost-Brabant.
Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)
Vanaf 1 januari 2020 is de Meldkamer Oost-Brabant ondergebracht bij de politie, en maakt daarom geen onderdeel
meer uit van dit beleidsplan.

Voorgeschreven onderdelen van het beleidsplan
In de wet Veiligheidsregio’s staat een aantal zaken die in het beleidsplan moeten worden opgenomen.
Deze zaken worden hieronder toegelicht. Omdat de adviesfunctie Omgevingswet in de toekomst
waarschijnlijk ook in het beleidsplan wordt vernoemd is deze, vooruitlopend op de wetswijziging, alvast
opgenomen.

Risicoprofiel
Dit beleidsplan is, zoals in art. 15 van de wet Veiligheidsregio’s is vastgelegd, mede gebaseerd op het
door het bestuur van de veiligheidsregio op 3 juli 2019 geactualiseerde risicoprofiel3).

3

) Te vinden op de website van Veiligheidsregio Brabant-Noord
https://www.vrbn.nl/publish/pages/27328/agp_5_abvrbn_20190703_voorstel_actualistie_risicoprofiel.pdf.
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Oefenbeleidsplan
Een voorgeschreven onderdeel van het beleidsplan is een oefenbeleidsplan. Het meerjarenbeleidsplan
multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen Oost-Brabant is samen met de Veiligheidsregio ZuidoostBrabant tot stand gekomen.

Dekkingsplan
Ook is er een bestuurlijk vastgesteld dekkingsplan en een jaarlijkse rapportage met operationele
kengetallen. In de komende beleidsperiode wordt het stelsel van gebiedsgerichte opkomsttijden,
ingevoerd. De bestaande systematiek uit het dekkingsplan wordt hiermee vervangen door een nieuw
stelsel wat ons bestuur beter in staat stelt om keuzes te maken. Er is een verbetering mogelijk in de
manier waarop we de operationele prestaties zichtbaar maken.

Adviesfunctie Omgevingswet – veiligheid in de fysieke leefomgeving
Veiligheidsregio’s krijgen met invoering van de Omgevingswet een andere adviesfunctie om veiligheid en
gezondheid in te brengen bij ontwikkeling van ruimtelijke plannen. GHOR, Brandweer en gemeenten
hebben daarom samen kernwaarden opgesteld. Het zijn (ontwerp)principes of de kwaliteitskaders
waarmee een duurzaam veilige fysieke leefomgeving kan worden ingericht. Met de kernwaarden en
principes worden de volgende uniforme doelen nagestreefd:
 Veilige bouwwerken en omgeving;
 Een zelfredzame en/of samenredzame samenleving;
 Beschermen van kwetsbare groepen;
 Effectieve hulpverlening;
 Continuïteit van de samenleving.
De veiligheidsregio adviseert op basis van deze kernwaarden en participeert in de ontwikkeling van
omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen.

Beleidsplan 2016-2019
Met het Beleidsplan 2016-2019 is een koers ingezet. Deze koers wordt in dit beleidsplan 2020-2023 op
onderdelen voortgezet en op onderdelen verfijnd. Het merendeel van de gemeentelijke kaders is nog
steeds relevant en gaat daarom op in de nieuwe opdrachten in dit beleidsplan. In de hierna volgende
tabel, ‘Inbedding gemeentelijke kaders 2016-2019’ worden deze opdrachten kort weergegeven.
Ook hebben we zaken gerealiseerd die het vermelden waard zijn:
 een veiligheidsnetwerk van bedrijven;
 multidisciplinaire adviezen voor evenementenveiligheid;
 de basiscrisisstructuur voor crisisbeheersing is op orde;
 de bestuurlijke besluitvorming over de regionalisering van de gemeentelijke brandweer is
afgerond.
We zijn er trots op dat we, met deze bereikte resultaten in de hand, verder kunnen bouwen aan de
realisatie van dit beleidsplan.
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Inbedding gemeentelijke kaders 2016-2019
Gemeentelijke kader
1 en 2 Minder slachtoffers en
Brandveilig leven
Minder slachtoffers wordt vooral bereikt
door in te zetten op preventie (risicobewustzijn en zelfredzaamheid).
De veiligheidsregio vergroot het
brandveilig leven door het zelfbewustzijn
van burgers, bedrijven en instellingen te
versterken.
3 Integrale handhavingsplannen
De Veiligheidsregio is vanwege haar
kennis over brandveiligheid een partner
bij handhavingsplannen van verschillende
gemeenten. De Veiligheidsregio neemt in
afstemming met de gemeenten deel aan
integrale handhavingsplannen van
gemeenten.
4 Reële risicoprofielen
In het risicoprofiel richt de Veiligheidsregio
zich op reële risico’s en maakt in de
uitwerking zichtbaar welke risico’s
individuele gemeenten belangrijk vinden
5. Risicocommunicatie
Gemeenten en Veiligheidsregio hebben
samen de taak om burgers, bedrijven en
instellingen duidelijk te maken welk
gevaar zij kunnen lopen en hun
betrokkenheid bij het vermijden van
risico’s te vergroten. De Veiligheidsregio
maakt duidelijk welke gevolgen mogelijk
zijn voor burgers bij reële risico’s en ook
wat burgers er aan kunnen doen. De
gemeente informeert haar inwoners
hierover.
6. Rampbestrijding en crisisbeheersing
De Veiligheidsregio maakt plannen en
zorgt ervoor dat hulpverleners weten wat
ze moeten doen bij rampen en crises.
Naast brandweer, GHOR, politie en
gemeenten zijn onder meer
waterschappen, defensie en nutsbedrijven
relevante partners in dit proces. De
Veiligheidsregio zorgt voor een goede
multidisciplinaire voorbereiding en
uitvoering van de hulpverlening.
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Realisatie 2016-2019
Risicobeheersing heeft gerealiseerd
dat grote zorgpartijen mede
uitvoerder zijn van brandveiligheid
voor de doelgroepen zoals
kwetsbaren in de zorg, ouderen en
kinderen.

Stand van zaken
opdracht 3
‘Zelfredzaamheid
en weerbaarheid
van de
samenleving’.

Niet gerealiseerd als het gaat om
volledige deelname aan integrale
veiligheidsplannen, wel in navolging
van de gemeentelijke plannen een
afgestemde toezichtstrategie (gericht
op het voorkomen van slachtoffers).

opdracht 9
‘Invulling geven
aan de
Omgevingswet’

Het nieuwe regionale risicoprofiel is
samen met de gemeenten tot stand
gekomen, met aandacht voor
grootschalige en specifieke
gemeentelijke risico’s, in afstemming
met de gemeenteraden.
Een Brabantbrede aanpak ter
vergroting van de zelfredzaamheid
voor burgers en bedrijven is
gerealiseerd op basis van reële
risico’s aangevuld met de bestuurlijke
wens voor focus t.a.v. de prioritaire
risico’s.

gereed

Vanuit een netwerkbenadering zijn
medewerkers uit de
basiscrisisstructuur opgeleid en
getraind en worden gefaciliteerd
met een nieuw operationeel centrum
in het meldkamergebouw.

opdracht 4
‘Gezamenlijke
crisisorganisatie
flexibeler
inzetbaar maken’

gereed
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Gemeentelijke kader
7. Inzet gezondheidsdomein
Bevorderen van zelfredzaamheid burgers
en versterken inzet en integratie van
burger- en professionele netwerken in het
gezondheidsdomein bij incidenten,
rampen en crises. De GHOR heeft hierin
een adviserende en coördinerende rol.
8. Advisering Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio adviseert gemeenten
bij het nemen van integrale besluiten te
nemen over welk risiconiveau
aanvaardbaar is en welke maatregelen
daarbij horen. Uitgangspunt daarbij is om
op de eerste plaats te kijken hóe dingen
kunnen.
9. Lokale inbedding Brandweerzorg
De Veiligheidsregio is nauw verweven
met de lokale samenleving. Kwaliteit en
doelmatigheid van de organisatie én de
aantrekkelijkheid voor vrijwilligers, staan
voorop.

10. Solidariteit
De Veiligheidsregio is er zonder
onderscheid voor alle gemeenten en is
gebaseerd op solidariteit tussen die
gemeenten. De gemeentelijke bijdrage
aan de Veiligheidsregio verschuift naar
een bijdrage, gebaseerd op objectieve
maatstaven.
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Realisatie 2016-2019
Het netwerk van de GHOR is verder
uitgebreid en geïntensiveerd. Er is
hierbij ingespeeld op
maatschappelijke ontwikkelingen op
het gebied van zorgcontinuïteit,
evenementenadvisering en
samenwerking met acute partners
Brabant breed.
Externe veiligheid is geïntensiveerd
op het gebied van industriële
veiligheid, logistiek (spoor en
wegvervoer), ruimtelijke plannen en
evenementveiligheid.

Stand van zaken
opdracht 7
‘Sterke kolommen
– GHOR’

De zelfstandige brandweerpost en
het daarbij behorende management
zijn vernieuwd en passend gemaakt
voor een toekomstbestendige
taakuitvoering; op lokale schaal
wordt invulling gegeven aan
vakbekwaamheid “Oefenen op
maat”, brandveilig leven “broodje
brandweer”, repressie “flexibel
uitrukken” en in verbinding met de
regio “de participatieraad”.
Met ingang van 2017 is er een
nieuwe verdeelsleutel voor de
gemeentelijke bijdrage aan de
Veiligheidsregio. Per 1 januari 2020
wordt de huisvesting
geregionaliseerd en naar
verwachting zal het functioneel
leeftijdsontslag voor medewerkers
met een bezwarende functie vanaf
2021 regionaal worden bekostigd.

opdracht 8
‘Investeren in
(brandweer)vrijwilligers’.

opdracht 1
‘gezamenlijke
bestrijding van
risico’s met
partners’.

gereed
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Gemeentelijke kader
11. Communicatie VR-gemeenteraden
De Veiligheidsregio stelt zich actief op in
het brengen en halen van de gewenste
informatie bij gemeenteraden. Het
vergroten van de betrokkenheid van de
raden staat daarbij voorop. De informatie
is tijdig, toegankelijk en begrijpelijk.
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Realisatie 2016-2019
Gemeenten zijn zelf actief door voor
en met de gemeenschappelijke
regelingen (GR-en) een planning en
verantwoordingseisen op te stellen
voor beleidskader, begroting en
jaarverantwoording. Daarnaast zijn
de griffiers actief in het informeren
van raden door het organiseren van
raadsinformatiebijeenkomsten waar
GR-en zich introduceren en actuele
ontwikkelingen presenteren. De
Veiligheidsregio neemt actief aan
deze initiatieven deel en verzorgt op
verzoek van gemeenten aanvullende
presentaties voor raden of
commissies. Verder worden
beleidsnotities voorzien
overzichtelijke en goed leesbare
samenvattingen en wordt er gewerkt
met infographics.

Stand van zaken
opdracht 6
‘Verbetering
samenspel met
gemeenten’.
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