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Memo

Voorstel:
Het presidium wordt verzocht:
- In te stemmen met een evaluatieonderzoek en verkenning naar
het instrument burgerinitiatief door een extern
onderzoeksbureau;
- Hiervoor budget beschikbaar te stellen vanuit de post extern
advies PS;
- Dit externe onderzoek te laten starten in het eerste kwartaal van
2022.
Inleiding
Het presidium heeft medio 2020 de griffie verzocht om een evaluatie uit
te voeren naar het instrument burgerinitiatief naar aanleiding van het
proces rondom het burgerinitiatief ‘Stop de bomenkap van de Schoorlse
en Zuid-Kennemerduinen’ uit 2019. De griffie heeft samen met de
afdeling Onderzoek en Statistiek gekeken op welke wijze zo’n evaluatie
vorm kan krijgen en is tot de conclusie gekomen dat deze evaluatie niet
intern opgepakt kan worden door de griffie. Dit heeft zowel betrekking
op de personele bezetting bij de griffie maar vooral omdat de griffie
zelf een onderdeel kan zijn van een evaluatie over het instrument.
Daarom wordt aan het presidium voorgesteld om een extern bureau een
evaluatieonderzoek te laten doen naar het instrument Burgerinitiatief
zoals dat op basis van de Noord-Hollandse verordening op het
Burgerinitiatief bestaat. De geraamde kosten voor dit onderzoek
kunnen gedekt worden uit het beschikbare budget binnen de post
Extern advies PS.
Evaluatieonderzoek
het voorstel voor een extern evaluatieonderzoek kan het onderzoek ook
breder getrokken worden. Daardoor kunnen de drie Noord-Hollandse
burgerinitiatieven die voldaan hebben aan de voorwaarden van 5000
handtekeningen en in behandeling genomen zijn door PS sinds de
introductie van het instrument in 2003 bij de evaluatie betrokken
worden, en kan ook een vergelijk gemaakt worden met andere
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provincies en lokale overheden die het initiatief burgerparticipatie
kennen.
Resultaten die het evaluatieonderzoek op kan leveren zijn als volgt
geformuleerd:
Mogelijke verbeteringen voor het instrument burgerinitiatief
Noord-Holland en aanbevelingen voor eventuele aanpassingen
aan de verordening burgerinitiatief;
Komen tot een procesplan voor de griffie en PS op het moment
dat een verzoek tot burgerinitiatief gemeld wordt;
Hoe verduidelijken richting inwoner wat instrument
burgerinitiatief is en welke onderwerpen het over kan gaan en
welke niet (bijvoorbeeld omdat het geen bevoegdheid van PS is);
Inzicht in welke communicatie er naar (mogelijke) indieners van
een burgerinitiatief is, welke communicatie gewenst is en op
welke cruciale momenten in het proces ter voorbereiding op een
burgerinitiatief;
Inzicht in het gebruik door andere lokale overheden (provincies/
gemeenten) van dit instrument en wat kan Noord-Holland
hiervan leren.
Het onderzoek zal zich meer richten op een expert-judgement op basis
van de Noord-Hollandse ervaringen en ervaringen elders in het land
dan een specifieke evaluatie op het proces en ervaringen van het meest
recente burgerinitiatief.
Als het presidium akkoord gaat kan een extern bureau de opdracht
krijgen om tot een evaluatieonderzoek te komen. De verwachting is dat
het evaluatieonderzoek vervolgens in het eerste kwartaal van 2022
opgestart kan worden en medio 2022 aan het presidium opgeleverd kan
worden.
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