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)
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