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De druk neemt toe 
 

 

‘Ik wens u interessante tijden toe’, gold in het oude China als een verwensing. Voor de 

Nederlandse gemeenten anno 2015 zijn het interessante tijden. Grote taken op het 

gebied van jeugdzorg, participatie en langdurige zorg zijn aan de gemeente 

overgedragen. Daarbij is in één klap ook een forse bezuiniging ingeboekt ‘omdat 

gemeenten beter kunnen inschatten welke uitgaven écht noodzakelijk zijn’. De meeste 

gemeenten hebben gekozen voor een ‘zachte landing’ van de drie decentralisaties. 

Waarschijnlijk zullen de komende jaren scherpere keuzes moeten worden gemaakt. 

Niet uit te sluiten valt dat het kabinet de komende jaren de duimschroeven verder gaat 

aandraaien. Hier en daar circuleren al berekeningen van het Ministerie van Financiën, 

waarbij de ‘zuinigste gemeente’ als referentiewaarde wordt genomen. Scoort Alphen 

aan den Rijn goed op groenbeheer? Dan wordt dat de nieuwe standaard. Geeft 

Nieuwegein relatief weinig uit aan WMO? Daar dienen andere gemeenten dan een 

voorbeeld aan te nemen. De noodzaak om prioriteiten te stellen zal de komende jaren 

versterkt worden door demografische veranderingen als de vergrijzing. De druk van 

bovenaf neemt toe. 
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Samenwerking als nieuwe toverformule  
 

 

In maart 2014 waren er gemeenteraadsverkiezingen. ‘Samenwerking’ lijkt de sleutel te 

zijn die op alle sloten past. Alleen al de titels van de college-programma’s geven een 

aardig beeld van de tijdsgeest:  ‘Utrecht maken we samen’, ‘Samenwerken en 

innoveren.’ (Leiden),  ‘Samen doen’ (Haarlem), ’Samen krachtig’ (Sûdwest-Fryslân), 

‘Samen verantwoordelijk’ (Gemert-Bakel), ‘Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam 

en ondernemend’, ‘Iedereen is Leeuwarden’, ‘Wij Maastricht!’, ‘Samen aan de slag voor 

een energiek en aangenaam Hengelo!’, ‘Samen Schiedam vernieuwen’, ‘Samen maken 

we de stad’ (Amersfoort), ‘Met de stad!’ (Arnhem), ‘Krachtig Samen Werken’ 

(Haarlemmermeer), Amsterdam is van iedereen’, ‘Vertrouwen op Haagse kracht’, 

‘Samen het verschil maken’ (Zaanstad) en ‘Duurzaam, Samen, Sterker!’ (Enschede). 

Platform 31 constateert: ‘Als er één woord populair is in de collegeakkoorden dat is het 

wel het woord ‘samen’. Soms zelfs met een uitroepteken. Het lijkt er haast op dat wij 

met één troonrede de participatiesamenleving zijn geworden.’ Gemeenten zoeken op 

grote schaal naar nieuwe vormen van burgerparticipatie en burgerinitiatieven en hun 

eigen rol daarin. ‘De mensen zelf zijn aan zet’ (Urk). Almere hanteert ‘de kracht van 

bewoners als vertrekpunt.’ Breda zal jaarlijks een miljoen euro besteden aan 

wijkinitiatieven. Ook Rotterdam investeert in maatschappelijke initiatieven: ‘Binnen 

alle beleidsvelden reserveren we, waar mogelijk, 1% van het totale budget om 

initiatieven uit de stad (eenmalig) te ondersteunen (…) en te groeien naar een nieuwe 

samenwerking tussen stad en stadhuis.’ Den Haag belooft haar bewoners meer 

zeggenschap over prioriteiten in de wijk. Verschillende colleges willen zicht krijgen op 

de prioriteiten van bewoners om efficiënter en effectiever met gemeenschapsgeld om 

te gaan. Daarvoor wordt er in steden als Amsterdam, Utrecht, Enschede en Oldebroek 

geëxperimenteerd met ‘open spending’, een interactieve begroting of een 

burgerbegroting. Eindhoven zet het experiment centraal, middels het programma 

‘Eindhoven Experimenteert’: “Wij bepalen niet meer wat goed is voor de 

Eindhovenaren (…) We gaan een herbezinning organiseren op een eigentijdse 

rolverdeling tussen overheid, inwoners, instellingen en markt.” Het is een en al 

‘samenwerking’ wat de klok slaat. De vraag is of dit geen nieuwe bezweringsformule is 

om te maskeren dat keuzes onontkoombaar zijn. 
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Burgers nemen het heft in handen 
  

 

Ook aan de onderkant broeit er iets. In tal van gemeenten worden nieuwe vormen van 

democratie beproefd. Soms omdat een bestuurder of ambtenaar maatschappelijke 

problemen anders wil aanpakken, vaak ook op initiatief van betrokken bewoners. 

Nieuwe democratie is er in alle soorten en maten. In Eindhoven bepalen bewoners 

welke welzijnsorganisatie de komende jaren in hun buurt zorg gaat leveren. In Leiden 

is door een groep betrokken inwoners in samenwerking met de gemeente een 

ambitieus plan gemaakt om het langste en spannendste singelpark van Europa te 

maken. Inmiddels heeft de gemeente de eerste 14 miljoen euro toegezegd. Bewoners 

in Bronckhorst hebben het beheer van vier zwembaden overgenomen. In Hoogeveen 

verdelen bewoners soms miljoenen euro’s met de aanbesteding van hun 

gemeenschapshuis. In Voorschoten ontwikkelde een groep bewoners een alternatief 

voor de Rijnland-route, dat zowel goedkoper was, als minder hinder opleverde voor de 

omgeving. ‘Austerlitz Zorgt’ is een coöperatie die bewoners steunt om zo lang mogelijk 

in het dorp te wonen. Er zijn inmiddels tientallen voorbeelden van zorgcoöperaties en 

‘Naoberzorg’. Rotterdam geeft bewoners het recht om publieke diensten over te 

nemen. Verschillende gemeenten experimenteren met participatief begroten waarbij 

bewoners hun inbreng leveren en prioriteiten aangeven. Buuv in Haarlem is een 

laagdrempelig dienstennetwerk, waar bewoners vraag en aanbod uitwisselen. Een 

recente studie wijst in de richting van ruim 10.000 lokale initiatieven, die naar 

schatting een miljoen mensen bereiken. Er lijkt langzaam maar zeker een complete 

‘schaduw publieke sector’ te ontstaan, met burgerinitiatieven op uiteenlopende 

terreinen als arbeidsparticipatie, armoedebestrijding, energiecoöperaties, mobiliteit, 

veiligheid, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. Bewoners nemen vaker het heft 

in eigen handen. De druk van onderop neemt toe. 

Daarmee komen gemeenten dus van twee kanten onder druk te staan. Aan de 

ene kant de rijksoverheid die steeds meer taken overdraagt en tegelijkertijd de 

geldkraan afknijpt. Aan de andere kant hoog opgeleide en mondige bewoners die 

verwachten dat de gemeente ‘waar voor zijn geld levert.’ Het is dan ook hoog tijd dat 

bestuurders, politici en publieke professionals tussen alle hectiek en dynamiek van 

alledag eens de ruimte nemen om te reflecteren op enkele fundamentele vragen. 

Waarom ben je als gemeente op aarde? Hoe moet je je als gemeente verhouden tot de 

gemeenschap? Wat wil je de komende jaren zelf blijven doen? En wat kan/wil je op 

termijn niet meer doen en kan of moet aan de samenleving overgelaten worden? Wat 

is de rol van gemeentebestuurders dan nog? Deze vragen vergen nadere doordenking, 

binnen het College, Raad, MT en tussen gemeente en bewoners. 
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Grens tussen overheid, markt en civil society is fluïde 
 

 

Wie iets langer doordenkt over de rolverdeling tussen gemeente, markt en 

samenleving, realiseert zich dat enig relativeringsvermogen gepast is. Weinig zaken in 

het leven zijn voor eeuwig gegeven, en dat geldt zeker ook voor de verhouding tussen 

gemeente en gemeenschap. De geschiedenis van de vervulling van publieke taken in 

de afgelopen eeuwen laat zien dat de grenzen tussen overheid, markt en civil society 

relatief beweeglijk zijn. Verschillende taken zijn in de loop der tijden zowel door 

overheden, als bedrijven, als maatschappelijke organisaties uitgevoerd.  

In de late middeleeuwen komt er een eerste golf van maatschappelijke initiatieven op. 

Handwerkslieden organiseren zich in koopmansgilden en maken afspraken over 

kwaliteit, prijs en standaarden. In deze periode groeit het gemeenschappelijk gebruik 

van weidegronden. Grondbezitters en boeren slaan de handen ineen en richten 

waterschappen op. Gedurende de industriële revolutie ontstaat er een sterk geloof dat 

de vrije markt de sleutel vormt voor maatschappelijke vooruitgang. “Het is niet 

vanwege de goedheid van de slager, de brouwer of de bakker dat wij ons eten 

verwachten, maar vanwege hun eigenbelang”, aldus Adam Smith. Liberalisering vormt 

het nieuwe parool en de middeleeuwse markegenootschappen (boerencollectieven 

gericht op bos- en heidebeheer) worden verplicht geprivatiseerd. De overheid in de 

19e eeuw lijkt vooral een nachtwakersstaat, die zich alleen bemoeit met zaken als 

veiligheid en defensie, maar dat beeld verdient enige nuancering.  

Reeds in de grondwet van 1815 werd bepaald dat publieke taken als armenzorg 

en jeugdzorg een voorwerp van “aanhoudende zorg” voor de regering vormt. Kerken 

nemen weliswaar de meeste initiatieven op het gebied van armoedebestrijding, maar 

gemeenten opereren vaak als achtervang en in 1850 werd ruim 40 % van de totale 

uitgaven aan armenzorg uit overheidssubsidies betaald. Het Kinderwetje van Van 

Houten uit 1874 wordt door velen beschouwd als het begin van een lange reeks sociale 

wetten in Nederland.  

In die tijd ontstaan ook nieuwe coöperaties, soms van boeren of producenten, 

soms van werknemers in de vorm van vakverenigingen. Friesland Campina, de 

Rabobank, FNV en CNV vinden hun wortels in die periode. Een rapport van de 

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen leidde in 1901 tot een nieuwe Woningwet. In de 

loop van de twintigste eeuw nam het aantal taken van de overheid sterk toe. Zeker in 

de periode tussen 1960 en 1980 heerste er een geloof in collectieve arrangementen en 

dit mondde uit in de verzorgingsstaat, waarbij de overheid zich tot monopolist 

ontwikkelde in het behartigen van de publieke zaak.  
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Mede als gevolg van de economische crisis van de jaren 70 kwam diezelfde 

verzorgingsstaat echter onder druk te staan. Sociale wetten die waren ingericht in 

tijden dat er nog maar een beperkt beroep op werd gedaan, bleken niet langer 

houdbaar in tijden waarin de aantallen werklozen, arbeidsongeschikten en ouden van 

dagen onevenredig toenamen. Liberalisering en privatisering vormde opnieuw het 

parool. Vanaf de jaren tachtig gingen ziekenhuizen, scholen, posterijen en 

universiteiten zich als ‘bedrijf’ opvatten. Patiënten, reizigers en leerlingen werden 

‘klanten’ en ‘efficiency’ gold als hoogste waarde. De laatste jaren lijkt er een nieuwe 

golf te ontstaan van maatschappelijke initiatieven, op het gebied van 

energiecoöperaties, zorgcollectieven en buurtnetwerken.  

Er ontstaan nieuwe hybride vormen met kenmerken van overheid, markt en 

civil society. Woningbouwcorporaties ‘leveren’ soms ook veiligheid en leefbaarheid. 

Het bestuur en beheer van sommige scholen ligt bij de gemeente, van andere scholen 

bij stichtingen en civil society. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten kennen een 

heel verschillende ontstaansgeschiedenis – vanuit de overheid en de samenleving - 

maar vervullen grotendeels dezelfde taken: het beheer van natuurgebieden. De ANWB 

is van oudsher een belangenvereniging voor mobilisten, daarnaast verkoopt zij ook 

producten en diensten op de markt van mobiliteit en reizenreismarkt, en vervult ook 

publieke taken zoals (tot voor kort) bewegwijzering en het voorzien in file-informatie. 

Schiphol en Station Lelylaan worden grotendeels beveiligd door particuliere bureaus. 

Het bureau van Anderson was procesbegeleider en secretaris van de 

Vreemdelingenwet. Niet alleen communicatie, HRM en ICT worden regelmatig 

‘overgenomen’ door de gespecialiseerde bedrijven; ook beleidsnota’s worden door 

externe bureaus geschreven, evenals de ‘vertaling’ van Europese regelgeving naar het 

beleid van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. TPG organiseert de logistiek van 

voedselhulp vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en Bill Gates financiert 

inentingsprogramma’s in de derde wereld op een grotere schaal dan de WHO vermag. 

De RSPO (The Round Table on Sustainable Palm Oil) is een samenwerkingsverband 

tussen 600 bedrijven en NGO’s en bepaalt de standaard voor duurzame palmolie; een 

standaard die door de EU is overgenomen. De lijst is eindeloos aan te vullen. “Als je 

alle overbodigheden afpelt, is de naakte overheidsorganisatie er een, waarin het proces 

van bevoegdhedentoekenning, -wijziging en –uitoefening wordt geleid. Een soort 

verkeersleiding voor het openbaar bestuur dus.” (Roel in ’t Veld). Bij nadere 

beschouwing is het onderscheid tussen overheid, markt en civil society betrekkelijk 

dun.  
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Wet van de beleidsaccumulatie 
 

 

Het huidige takenpakket van het lokaal bestuur is zo beschouwd geen historische 

noodzakelijkheid. De komende jaren zullen gemeenten zich moeten herbezinnen op 

hun taken, enerzijds vanwege nieuwe bezuinigingsrondes en anderzijds vanwege het 

feit dat bewonerscollectieven en andere nieuwe organisaties zullen claimen dat zij 

beter in staat zijn om publieke doelen te realiseren tegen lagere kosten. Een 

periodieke herbezinning op taken is ook misschien wel nuttig. Bestuurskundigen 

spreken over de wet van de beleidsaccumulatie. Een ambitieuze politicus of 

bestuurder doet meestal allerlei beloften aan de kiezer, hij of zij wil iets realiseren, en 

bij voorkeur iets tastbaars achterlaten. Al die verschillende activiteiten voorzien in de 

behoeften van groepen bewoners, of het nu om schoolzwemmen, natuur&milieu-

educatie, bedrijvenbeleid, of maatschappelijke ondersteuning gaat. Een politicus die 

durft te tornen aan eenmaal opgetuigde voorzieningen, kan rekenen op aanzienlijke 

maatschappelijke weerstand. Zo groeit het gebouw van de gemeente, iedere vier jaar 

weer, tot een onoverzichtelijke toren van bouwstenen en bouwsteentjes, die elk op 

zichzelf genomen de moeite waard lijken te zijn, maar waarvan het geheel door haar 

massieve omvang door de voegen dreigt te zakken.  

 

Shiva 

 

In het hindoeïsme kent men drie belangrijke goden: Brahma is de scheppende kracht, 

Vishnu de god van het instandhouden en beheren en Shiva staat voor de vernietigende 

kracht. Overheden zijn van oudsher goed in het beheren; routinematige activiteiten 

worden volgens een vaste procedure uitgevoerd. Daarnaast steken bestuurders en 

ambtenaren ook de nodige energie in het initiëren van nieuw beleid en het opstarten 

van nieuwe activiteiten en projecten. Veel minder aandacht is er voor Shiva, voor 

vernietiging, voor het beëindigen, uitfaseren, afschaffen, overdragen, stoppen, een 

streep eronder zetten. Terwijl in de natuur vernietiging ook nodig is om tot nieuwe 

bloei te komen. In een tuin waar ieder jaar nieuwe planten bijkomen dreigt het risico 

van verstikking door overwoekering. Het afschaffen van beleid of activiteiten gebeurt 

slechts mondjesmaat, veelal op basis van een negatieve motivatie (bezuinigingen) en 

dan vaak ook nog eens via de ‘kaasschaafmethode’.  
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Systeeminnovatie  

 

In de innovatieliteratuur wordt wel onderscheid gemaakt tussen incrementele 

innovatie, radicale innovatie en systeeminnovatie. Incrementele innovatie gaat over 

het optimaliseren van bestaande werkprocessen. Producten en diensten blijven in 

essentie gelijk, maar optimalisatie zorgt voor efficiëntere processen. Bijvoorbeeld een 

aangepaste routing in het groenbeheer. Radicale innovatie gaat een stap verder en  

 

 

betekent een fundamentele verandering van product of dienst. Denk bijvoorbeeld aan 

de ‘verjongingscrême’ voor asfalt die nu ontwikkeld wordt. Systeeminnovatie is de 

meest vergaande manier van innoveren en gaat over het heroverwegen van de 

rolverdeling tussen overheid, markt en maatschappij. Voorbeelden hierbij zijn keuze 

voor zelfregulering (leidt tot minder handhaving) of het verzelfstandigen van het 

openbaar vervoer. 
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Bestuurlijke puzzel; kiezen met de buik  
 

 

Bij wijze van experiment is het interessant om onderstaand schema in te vullen. De 

vraag daarbij is welke partij primair verantwoordelijk zou moeten zijn voor het leveren 

van het betreffende product of de betreffende dienst? Moet de overheid het voortouw 

nemen? Is het verstandig om de markt een dominante rol te geven? Of dient het 

primaat vooral bij bewoners te liggen? Het snel kiezen met de buik geeft interessante 

stof tot nadenken en discussie… 

 

Activiteit Overheid Markt/ 

bedrijven 

Bewoners/ 

organisaties 

    

Water    

Brood    

Energie    

Veiligheid    

Woning    

Huishoudelijke 

hulp 

   

Groenbeheer    

Kinderopvang    

Economische 

dynamiek 

   

Asielopvang    

Integratie    

Kunst en 

cultuur 

   

Sport    

Werktoeleiding    

Speelvoorzieni

ngen 

   

Riolering    

Recreatie    

Milieu    

Vergunningen    

Vervoer    

Jeugdzorg    

Ruimtelijke 

inrichting 

   

Brandweer    

Planvorming    

Monitoren, 

leren 
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Voorzichtig, je stapt in toekomst… 
 

 

Hieronder volgen enkele berichten zoals die zomaar zouden kunnen verschijnen in de 

VNG Special Burger-Bestuur van mei 2020. De geschetste berichten zijn deels 

empirisch, deels speculatief van karakter. 

 

Verkenning Haarvaten Organisatie Alkmaar 

 

In Alkmaar is een team samengesteld met vertegenwoordigers van burgers, 

maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Het zijn 12 mensen, waarvan de helft 

een financiële achtergrond heeft. Zij hebben de opdracht gekregen om met een 

stofkam tot in de haarvaten van de gemeentelijke organisatie af te dalen. Ze mogen 

vrijelijk door de wandelgangen van het stadhuis lopen, met mensen praten, stukken 

lezen, of bijeenkomsten met betrokken ambtenaren organiseren. Centrale vragen zijn: 

wat moet de gemeente blijven doen, wat kan afgeschaft worden en welke activiteiten 

kunnen ook door bewoners, bedrijven of maatschappelijke organisaties worden 

opgepakt? In september worden de eerste resultaten verwacht. 

 

Vermaatschappelijking gemeentelijk apparaat Delft 

 

In Delft wordt de laatste hand gelegd aan een plan om het onderscheid tussen stadhuis 

en samenleving veel meer fluïde te maken. Bij de gemeente werkten vorig jaar ruim 

1.000 fte. Het voornemen is om het ambtelijk apparaat in te krimpen met 20 % (200 

fte), en met het vrijkomende budget 2.000 inwoners van Delft een contract als 

‘stadsvernieuwer’ te geven van 0.1 fte. Zo krijgen duizenden bewoners een halve dag 

in de week expliciet de ruimte om zich te wijden aan uiteenlopende publieke taken. 

Gemeentesecretaris Peter van der Werff: ‘Niet alleen ambtenaren zetten zich in voor 

de publieke zaak. Ook bewoners uit de stad doen dat. Sommigen leggen ziel en 

zaligheid daarin. Met deze maatregel willen we dit honoreren en een nieuwe dynamiek 

uitlokken. Voor ons is dit ook een experiment. Natuurlijk leidt het tot enige 

hoofdbrekens, bijvoorbeeld op het gebied van coördinatie. Maar we vermoeden dat 

dit ook tot ongedachte resultaten gaat leiden.” 

 

Buurt geeft groenbeheer terug aan gemeente Middelburg 

 

Vijf jaar geleden werd het groenbeheer van de componistenbuurt in Middelburg 

overgedragen aan de buurt. Aanvankelijk was er veel enthousiasme. Er ontstond een 
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vaste kern van buurttuiniers die met elkaar al het snippergroen in de wijk 

onderhielden. De inzet van vele vrijwillige uren werd beperkt vergoed, en het budget 

werd ook aangewend om nieuwe aanplant te financieren. Vorig jaar is Koos van 

Weelde, de grote gangmaker achter het buurtgroen, onverwacht overleden. Bij zijn 

verscheiden bleek hoe belangrijk zijn rol was geweest. Steeds meer vrijwilligers legden 

het bijltje erbij neer en hingen hun lier aan de wilgen. De meeste bewoners vinden het 

nu wel prettig dat de gemeente deze taak weer op zich neemt. ‘Een paar jaar geleden 

was er veel bereidheid om te participeren. Nu betalen mensen liever een afkoopsom 

aan de gemeente’ aldus de weduwe Van Weelde. ‘Maar het was een mooie tijd.’ 

 

Maatschappelijke Vennootschap Nieuw Dordrecht 

 

Het dorp Nieuw-Dordrecht heeft 2.110 inwoners en maakt deel uit van de gemeente 

Emmen. Enkele jaren geleden is een vertegenwoordiging van de bewoners naar de 

gemeente Emmen toegestapt met de boodschap: ‘Geef ons het geld maar dat de 

gemeente Emmen beschikbaar heeft voor ons dorp, we willen een evenredig deel van 

het budget, want wij kunnen dat geld beter zelf uitgeven, of het nu om wegen gaat, of 

om ons dorpshuis, of om bestuur, groenvoorziening of werktoeleiding.” Omgerekend 

gaat het om een bedrag van 7 miljoen euro (in Emmen wonen 108.000 mensen met 

een totale gemeentebegroting van € 350 miljoen). In eerste instantie wist Emmen niet 

goed hoe hiermee om te gaan. Een belangrijke zorg was de representativiteit van de 

bewonersorganisatie. Afgesproken werd dat Nieuw-Dordrecht met een Plan van 

Aanpak zou komen. Op 1 maart van dit jaar is de Maatschappelijke Vennootschap 

Nieuw Dordrecht opgericht. Daarvan is 72 % van de  kiesgerechtigde bewoners 

lid/vennoot. De representativiteit van deze nieuwe Maatschappelijke Vennootschap is 

daarmee groter dan die van de gemeenteraad; bij de laatste raadsverkiezingen kwam 

in het dorp nog geen 55 % van de kiezers naar de stembus. Inmiddels zijn tussen de 

gemeente Emmen en de MV Nieuw-Dordrecht afspraken gemaakt over de overdracht 

van een eerste tranche taken per 1 januari aanstaande. De ontwikkelingen worden 

nauwlettend gevolgd door andere actieve bewonersorganisaties, zoals ‘Wij Wassenaar’ 

en ‘Voorschoten Vooruit’ die in deze aanpak ook perspectief zien voor hun gemeente. 

 

Wijkbeleid ‘s Hertogenbosch op de schop 

 

In ‘s Hertogenbosch wordt het wijkbeleid op een andere leest geschoeid. De architect 

van het nieuwe werken is Jantine Scheepstra, wethouder Financiën en wijkaanpak. 

“Tot dusver hadden we voor elke wijk een contactambtenaar en een wijkvereniging 

van bewoners, net als in veel andere steden. Dat heeft nooit echt goed gewerkt, je zag 

altijd maar dezelfde gezichten. Nu gaan we werken met twee functies per wijk die door 

bewoners worden ingevuld. Iedere wijk krijgt tien wijkbaronnen (m/v), met als 
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belangrijkste rol het mobiliseren en aanjagen van initiatieven en activiteiten door 

bewoners. Zij doen dit voor minimaal 2 uur per week en krijgen een vergoeding van € 

1.000.- per jaar. Daarnaast komen er in iedere wijk twintig wijkhulpen, die elk 

minimaal 4 uur per week werken en daarvoor een vergoeding van € 2.500.- per jaar 

ontvangen. Zij helpen ouderen in de wijk, regelen boodschappen, maar kunnen ook 

een stoeptegel rechtleggen. We gaan dit eerst in twee wijken uitproberen en als het 

werkt rollen we het uit over de hele stad.”  

 
Maatschappelijke Taakanalyse Eindhoven 

 

De komende periode worden in Eindhoven verschillende bijeenkomsten georganiseerd 

in het kader van de ‘Maatschappelijke Taakanalyse’. Deze bijeenkomsten met 

bewoners zijn geïnspireerd door concepten als de ‘deliberative polling conference’ en 

de ‘burgerjury’, die regelmatig in Canada en Denemarken worden ingezet. Bewoners 

uit verschillende wijken en lagen van de bevolking worden in een pressurecooker goed 

geïnformeerd over de verschillende taken die de gemeente Eindhoven uitoefent. De 

beraadslaging mondt uit in een Maatschappelijk Advies, dat met het College van B&W 

en de Gemeenteraad besproken zal worden. 

 

Maatschappelijke zetels Gemeenteraad Woerden  

 

De Gemeenteraad van Woerden telt 31 zetels. Dat is de formele werkelijkheid. Bij de 

laatste raadsverkiezingen kwam minder dan de helft van de kiezers opdagen. Dit was 

voor de Gemeenteraad het moment om opnieuw na te denken over representatie. Na 

de instelling van een speciale Werkgroep Representatie en enkele tumultueuze 

raadsvergaderingen, is uiteindelijk besloten tot een experiment met 20 

maatschappelijke zetels, bovenop de bestaande zetels van gekozen 

volksvertegenwoordigers. Bij de besluitvorming over sportbeleid krijgen ook 

vertegenwoordigers van sportverenigingen een raadgevende stem. Bij jongerenbeleid 

worden jongeren via loting worden geselecteerd om mee te debatteren. Bij 

besluitvorming over zorg mogen ouderen, patiënten en mantelzorgers hun inbreng 

leveren. Gemeenteraad en bewoners nemen samen een Indicatief Besluit. Vervolgens 

neemt de officieel gekozen Raad een Definitief Besluit. De opzet wordt over een jaar 

geëvalueerd, aldus de Griffier.  
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Bijlage 1 . Instrumenten, improviseren? 

 

 

Wat kunnen gemeenten doen om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen en 

stimuleren? En wat moeten ze vooral niet doen, of loslaten? De vragen zijn 

gemakkelijker gesteld dan beantwoord. Juist omdat maatschappelijke initiatieven zo 

verschillend en divers van karakter zijn, is het niet eenvoudig om een overzichtelijk en 

eenduidig handelingsrepertoire te schetsen. Vaak wordt gepleit voor een nieuwe rol 

voor de gemeente; die moet gaan ‘regisseren’ en ’faciliteren’. Door het gebruik van 

deze woorden wordt aangegeven dat de rol van de overheid aan verandering 

onderhevig is.  

Gemeente en bewoners blijken verschillende rollen te vervullen. In onderstaand 

schema zijn deze rollen bij wijze van vingeroefening naast elkaar gezet. 

 

Rol burger Rol gemeente 

  

kiezer gemandateerde 

onderdaan wetshandhaver 

klant dienstverlener 

partner partner 

belastingbetaler rentmeester 

initiatiefnemer facilitator 

belangenbehartiger belangenafweger 

 

Het is ook mogelijk om de instrumenten te categoriseren langs de drie klassieke 

vormen van overheidssturing: regelgeving, geld en communicatie. 

 

1 . Regelgeving 

 Wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid zoveel mogelijk flexibel toepassen. 

 Voorzieningen voor werving, ondersteuning en deskundigheidsbevordering van 

vrijwilligers en mantelzorgers.  
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 Vergunningen verstrekken, experimenteerruimte, regelvrije zones 

 Met gemeentelijk beleid en projecten actief aansluiting zoeken bij 

maatschappelijke initiatieven.  

 

2 . Geld en middelen 

 Financiële bijdrage, startsubsidie, etc. 

 Zeggenschap overdragen aan partijen bij belangrijke ontwikkelingen en 

projecten. 

 Aanbestedingsbeleid met ruimte voor meedingen door verrassende coalities 

ofwel ‘maatschappelijk aanbesteden’ rond WMO en participatie 

 Faciliteiten, huisvesting, etc. 

 
3 . Communicatie (Communicare is ‘delen met’, ‘gemeenschappelijk maken’) 

 Overzicht verkrijgen: actief initiatieven en ‘energie’ in de samenleving in kaart 

brengen via ketenpartners en bewonersorganisaties 

 Leggen verbindingen met andere personen en netwerken, ambtelijk, 

bestuurlijk, andere maatschappelijk initiatiefnemers, bedrijfsleven, etc. 

 Initiatiefnemers ondersteunen met tijd en deskundigheid uit de ambtelijke 

organisatie. Loket voor maatschappelijke initiatieven 

 Uitdragen, publiciteit, podium, aandacht geven 

 

Consistentie of improviseren? 

 

Consistentie in het gemeentelijk beleid is soms ver te zoeken. ‘De huishoudelijke hulp 

moet ik zelf organiseren, maar de gemeente komt wel de kerstboom ophalen.’ ‘De 

zorg is overgedragen, maar de speeltuintjes houden ze in eigen hand.’ Nu zijn er zeker 

goede argumenten voor het flexibel inspelen op verschillende omstandigheden. In de 

VNG publicatie ‘Van eerste overheid naar eerst de burger’ wordt zelfs een lans 

gebroken voor ‘Improviseren als kernkwaliteit’, zeker voor wat betreft de omgang met 

nieuwe maatschappelijke initiatieven:  

 

 “(..) Overwegende dat de Nederlandse maatschappij aan de vooravond van een 

nieuwe golf aan maatschappelijke initiatieven staat met als gevolg dat deze 

initiatieven de komende jaren naar aantal en variatie zullen toenemen; 

 in de wetenschap dat gemeenten steeds weer met andere, van elkaar 

verschillende initiatieven geconfronteerd worden, dat deze initiatieven voor de 

samenleving belangrijk zijn maar zich niet voegen naar gemeentelijke procedures en 

structuren; 
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 moeten de gemeenten zoeken naar een manier om met deze maatschappelijke 

initiatieven om te gaan en daarbij op grote schaal te experimenteren met nieuwe 

werkwijzen; 

 en zouden raadsleden, collegeleden en ambtenaren het vermogen tot 

improviseren niet alleen als een noodoplossing maar als een kernkwaliteit van hun 

eigen functioneren moeten opvatten.”  

 

Op dit moment lijken beslissingen over de inzet van gemeentelijke capaciteit niet 

zozeer een bewuste keuze voor ‘een improviserende gemeente’, maar veelal 

gebaseerd op historisch gegroeide patronen. Veel bestuurders hanteren bewust of 

onbewust het ‘piep-systeem’: als er iemand begint te piepen, dan vinden we wel een 

oplossing. Het risico bestaat daarmee dat het gemeentelijk beleid de facto wordt 

gestuurd door de publieke opinie en de waan van de dag. Het is goed om met elkaar te 

reflecteren welke verschillen tussen sectoren een verschillende behandeling 

rechtvaardigen.  

 

Indien er sprake is van samenwerking of partnerschap tussen gemeente en 

gemeenschap, dan zijn er wisselende constellaties denkbaar. Soms neemt de 

gemeenschap het initiatief, soms de gemeente, soms is de gemeenschap uitvoerder, 

maar in andere gevallen kan de gemeente dat beter doen. 

 

 Gemeenschap Gemeente 

Initiatief            

Ontwerp   

Besluitvorming   

Financiering   

Uitvoeren   

Leren   
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