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Beste dames/heren,
In het kader van het project Onze School (St. Josephschool) te Maarheeze heeft de stichting in overleg
met de gemeente het initiatief genomen om het project te evalueren. Het rapport bieden wij u ter
kennisgeving aan (zie bijlage).
Proces en opgedane ervaringen

Zowel stichting Onze School als de gemeente vinden het belangrijk om bij dit project, en meer in het
bijzonder bij dit burgerinitiatief, terug te kijken naar het proces en de ervaringen en vervolgens de
leerpunten uit dit project te gebruiken voor andere burgerinitiatieven en projecten.
Het mooie resultaat van het burgerinitiatief Onze School is er een waar alle betrokken partijen enthousiast
over zijn. Over het proces en de weg naar dit resultaat zijn de meningen echter wat verdeeld. In de begin
periode van het project heeft de gemeente, met relatief weinig ervaring met burgerinitiatieven op deze
schaal, zich redelijk traditioneel en toetsend opgesteld. De stichting werd benaderd als zijnde een
commerciële projectontwikkelaar hetgeen resulteerde in onbegrip over en weer. Gaandeweg het proces is
er steeds meer sprake geweest van samenwerking om gezamenlijk tot gewenste resultaten te komen.
Hierbij bleef de gemeente wel het algemeen belang dienen (bijvoorbeeld rondom veiligheidseisen,
verkeer en inrichting openbare ruimte). Dit heeft echter ook nog wel tot wat wrijving geleid omdat de
stichting haar belang om zaken binnen de tijd en budget voor elkaar te krijgen anders afwoog ten
opzichte van het algemeen belang waar de gemeente het zwaartepunt aan gaf.
Desalniettemin heeft de gemeente gedurende het proces veel geleerd in het omgaan met
participatieprojecten en de samenwerking daarin. Dit project heeft geleid tot meer begrip voor dergelijke
initiatieven en andere manieren van samenwerken en hoe je je als gemeente daarin opstelt. Deze
evaluatie biedt dan ook een aantal goede aanwijzingen om hier in de toekomst mee om te gaan. Punten
die overigens inmiddels ook al in de praktijk worden gebracht.
Aanbevelingen

Het rapport concentreert zich op de gezamenlijke analyse wat goed ging en wat beter kon, de feiten zijn
voor de volledigheid vermeld in de bijlagen. Op basis van deze analyse zijn een aantal aanbevelingen
uitgewerkt die als advies kunnen dienen voor andere burgerinitiatieven binnen de gemeente
Cranendonck.
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De onderstaande aanbevelingen worden in het rapport gedaan (zie tevens de 'Samenvatting' en
'Hoofdstuk 7' in het rapport):
1. Geef burgerinitiatieven ruimte, begin zowel bestuurlijk als ambtelijk vanuit vertrouwen en gebruik
Onze School hierbij als showcase.
2. Geef burgerinitiatieven vooraf heldere kaders (wettelijk, financieel) en controleer streng of ze
hierbinnen blijven.
3. Spreek aan de voorkant SAMEN door hoeveel ruimte vanuit deskundigheid burgerinitiatief zelf kan en
wil en welke ondersteuning zij krijgen van gemeente (bv. fondsenwerving, aanbesteding).
4. Toets tussentijds SAMEN of de eigen deskundigheid en de ondersteuning van de gemeente nog in
balans is en stel eventueel de afspraken bij.
5. Spreek aan de voorkant (nog) duidelijker de onderlinge taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden (TVB) af.
6. Splits de TVB verdeling in aparte projecten voor initiatief en gemeente met eigen tijd, geld en risico en
participeer in eikaars projecten.
7. Zet externen alleen in op specifieke expertise, niet op algemene projectleiding en communicatie in- en
extern.
Het college kan zich vinden in bovengenoemde aanbevelingen maar is echter van mening dat de
aanbevelingen geen waardeoordeel moeten bevatten.
Inmiddels wordt voor een aantal projecten bekeken hoe het initiatief meer bij de gemeenschap kan
worden belegd. De aanbevelingen uit het rapport 'Evaluatie Burgerinitiatief Onze School' worden
gebruikt voor de nadere uitwerking van burgerparticipatie binnen de gemeente Cranendonck.

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris,
De burgemeester,
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