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Inleiding

Op 7 oktober 2004 hebben uw Staten het verslag “Werken aan Vertrouwen” van de commissie van
rapporteurs uit uw Staten voor de behandeling van het burgerinitiatief Maartensdijk vastgesteld. Uw
Staten stemden in met de bevindingen en de aanbevelingen. De aanbevelingen droegen een algemeen
en een in het bijzonder op de gemeente De Bilt toegesneden karakter.
Voor wat betreft de algemene aanbevelingen, die zich voornamelijk richtten op de lessen die kunnen
worden getrokken uit een plaatsgevonden herindeling voor het algemeen te voeren beleid, wordt
verwezen naar het door u op 9 januari jl. vastgestelde bestuurlijk kader, met als apart onderdeel  het
gemeentelijk herindelingsbeleid.

Dit voorstel richt zich op de aanbevelingen die in de specifieke situatie van de gemeente De Bilt zijn
gedaan, naar aanleiding van het gehouden burgerinitiatief.
In essentie kwamen deze aanbevelingen in de situatie van De Bilt neer op het gezamenlijk onder-
kennen van de ernst van de situatie en het transparant benoemen van de problematiek, voorzien van
voorstellen tot verbetering in de vorm van een plan van aanpak. Door u werd voorts de bereidheid
uitgesproken de gemeente De Bilt te willen faciliteren bij de uitvoering van het proces. Tenslotte sprak
u de wenselijkheid uit na één jaar te bezien wat met de aanbevelingen in de praktijk was gedaan.

In dit voorstel treft u daar in evaluerende zin een weergave van aan, in de vorm van de toelichting op
dit statenvoorstel. Een weergave die wordt afgesloten met een evaluatie van de effectiviteit van het
burgerinitiatief als bestuurlijk instrument van beïnvloeding van het politieke besluitvormingsproces.

Voorgesteld wordt overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit de evaluatie van het burgerinitiatief
vast te stellen.
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Besluit

Besluit van 6 februari 2006 tot vaststelling van de evaluatie van het burgerinitiatief
Maartensdijk

Provinciale Staten van Utrecht,

Gelet op artikel 15, derde lid van de Provinciewet,

Gelet op het voorstel van hun voorzitter,

Gelet op het advies de commissie van rapporteurs uit hun midden;

Besluiten:

De evaluatie van het burgerinitiatief Maartensdijk – zoals opgenomen in de vorm van de
toelichting van dit statenvoorstel - vast te stellen en op basis van een nadere opdracht
vanuit de gemeente De Bilt de bereidheid uit te spreken tot het faciliteren van een
tussentijdse tevredenheidsmeting onder de bevolking tot een maximum bedrag van
€ 25.000,=.    

voorzitter,

griffier,
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toelichting

Evaluatie van het burgerinitiatief Maartensdijk 

Algemeen

Na vaststelling van het verslag van de commissie van rapporteurs uit uw Staten
heeft de gemeenteraad van De Bilt zich uitvoerig gebogen over de aanbevelingen
van het verslag.
De inhoud van het verslag was voor de gemeenteraad aanleiding de heer R. Mun-
niksma – burgemeester van de gemeente Aa en Hunze – als extern adviseur aan te
trekken om het proces te faciliteren. Een proces dat vanuit de gemeente werd
begeleid door een begeleidingscommissie samengesteld uit een delegatie uit de
gemeenteraad, de kernen en de twee initiatiefnemers van het burgerinitiatief.
Na een brede oriëntatie op de situatie in de gemeente De Bilt, waaronder
gesprekken met vele spelers uit de politiek, de kernen, maatschappelijke
organisaties en de commissie van rapporteurs uit uw Staten, heeft de heer
Munniksma een plan van aanpak gepresenteerd, waarin een twintigtal concrete
actiepunten werden beschreven. Dit plan van aanpak is na vaststelling door de
gemeenteraad snel en adequaat opgepakt.

Evaluatie van R. Munniksma

De heer Munniksma constateert in zijn evaluatie dat op vele fronten is gewerkt aan het herstel
van vertrouwen tussen bestuur en burger. In vergelijking met de situatie bij de start van het
burgerinitiatief is de antenne meer op de samenleving gericht en is de communicatie opener
geworden. Daarbij wordt er meer interactief bestuurd. Verder zijn er ook stappen gezet om
beter in te kunnen spelen op het specifieke karakter van de verschillende dorpen van de oude
gemeente Maartensdijk en het dorp Maartensdijk in het bijzonder. Munniksma heeft echter
ook moeten vaststellen dat er zo nu en dan zand in de startende motor komt. In niet alle
gevallen wordt dit euvel voldoende effectief verholpen. Ook is sprake van een beperkt aantal
“remmers in vaste dienst”.
Voor wat betreft het burgerinitiatief zelf trekt Munniksma de conclusie dat dit als katalysator
heeft gewerkt. Een katalysator die niet zonder noodzakelijke ingrediënten kan. Deze waren in
de vorm van betrokken bewoners en betrokken medewerkers van de gemeente De Bilt in
voldoende mate aanwezig.
Munniksma sluit af met de stelling dat het belangrijk is, dat de gemeenteraad en college
nadrukkelijk de verantwoordelijkheid blijven nemen voor deze veranderingen. Dit betekent
aandacht geven aan het verbeteringsproces, kracht tonen wanneer het moet en doorgaan met
overtuiging.

Evaluatie van het instrument burgerinitiatief

De initiatiefnemers van het burgerinitiatief, alsmede de begeleidingscommissie zijn door de
commissie van rapporteurs uit uw Staten bevraagd over de effectiviteit van het burger-
initiatief. In zijn algemeenheid is de conclusie gerechtvaardigd dat het burgerinitiatief
effectief is gebleken als middel om allereerst de problematiek ten volle op de politieke agenda
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te krijgen en om verstopte communicatiekanalen tussen burger en bestuur opener te maken. In
het bijzonder is daarbij gewaardeerd dat de commissie van rapporteurs haar oor te luisteren
heeft gelegd in de vier kernen van de toenmalige gemeente Maartensdijk. Door betrokkenen is
aangegeven dat de evaluatie als “stok achter de deur“ effectief is gebleken voor het starten
van en vasthouden aan het veranderingsproces. De door de provincie geboden ondersteuning
vanuit regulier beleid is als positief ervaren. Graag ziet men de ondersteunende rol van de
provincie behouden daar waar het concreet gaat om het faciliteren van een tussenmeting van
de tevredenheid van de burgers over de door de gemeente De Bilt geboden diensten. De heer
Munniksma is als procesbegeleider van grote waarde gebleken. Tot slot is men tevreden over
de wijze waarop het burgerinitiatief door de provincie is ondersteund. Deze tevredenheid
strekt zich ook uit over de ondersteuning door de provincie vanuit regulier beleid op het
terrein van vitaal platteland, cultuurhuis en het kleine kernen beleid.

Resumé

Resumerend kan worden vastgesteld dat het instrument van een burgerinitiatief  overeen-
komstig de bedoelingen van de provinciale verordening is toegepast en heeft gewerkt. Met
name daar waar de gangbare politieke kanalen ineffectief bleken diende het burgerinitiatief
als surplus op het beschikbare instrumentarium van beïnvloeding van het politieke proces. De
initiatiefnemers verdienen hulde voor de zorgvuldige wijze van benutting van het
burgerinitiatief. Het is de verdienste van de extern procesbegeleider de heer Munniksma en de
begeleidingscommissie dat het benodigde veranderingsproces concreet gestalte heeft
gekregen en inmiddels – blijkens de evaluatie van de heer Munniksma - is geworteld in zowel
de politieke- en ambtelijke organisatie. Al met al is derhalve de conclusie gewettigd dat het
burgerinitiatief als bestuurlijk instrument effectief is gebleken in dit soort specifieke situaties.
Voorgesteld wordt deze evaluatie vast te stellen en op basis van een nadere opdracht vanuit de
gemeente De Bilt de bereidheid uit te spreken tot het faciliteren van een tussentijdse
tevredenheidsmeting onder de bevolking tot een maximum bedrag van € 25.000,=.


