Evaluatie – burgerparticipatie en burgerinitiatieven in
de gemeente Asten

Aanleiding
Op 13 december 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de notitie “Stimuleren
burgerparticipatie en burgerinitiatieven in gemeente Asten” en gekozen voor:
- voortzetting van de huidige aanpak burgerparticipatie;
- het invoeren van een fonds voor burgerinitiatieven;
- burgerbudgetten voor projecten;
- burgerbudgetten voor beleid via kleine toetsing;
- betrekken van scholen met prioriteit voor voortgezet onderwijs;
- het instellen van een digitaal burgerpanel
De raad heef hiervoor in totaal € 35.000,00 (incidenteel budget) beschikbaar gesteld.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
Voor de burgerinitiatieven € 20.000,00, burgerbudgetten voor projecten € PM, burgerbudgetten
voor beleid € 500,00 - € 2.000,00, betrekken van scholen € 4.000,00 en het burgerpanel € 5.000,00 € 10.000,00.
Er is afgesproken dat er na een jaar een evaluatie zou plaatsvinden. In verband met de verkiezingen
en de installatie van de nieuwe raad is de evaluatie naar een later tijdstip (najaar 2018) verschoven.
De evaluatie richt zich met name op de ervaringen die het afgelopen jaar zijn gedaan met
burgerinitiatieven.
Het doel van uw raad is dat burgerinitiatieven, evenals bij burgerparticipatie tot een
vanzelfsprekende manier van werken in Asten wordt gemaakt. U concludeerde in december 2016 al
dat het werken met burgerinitiatieven om een open cultuur, een faciliterende houding en een
gedragsverandering/rolverandering binnen de gehele organisatie/gemeente vraagt, waarbij de
nadruk ligt op ‘loslaten’ en ‘vertrouwen hebben in de burgers’. In de Toekomstagenda Asten2030
heeft de raad deze gewenste cultuuromslag en veranderende rol nadrukkelijk bevestigd. Ook in het
nieuwe Coalitieakkoord 2018-2022 is de rol voor de burger en de daarbij behorende cultuuromslag
vastgelegd.
In deze evaluatie wordt achtereenvolgens ingegaan op:
1. de ervaringen in het afgelopen jaar met betrekking tot burgerparticipatie en
burgerinitiatieven, tevredenheid van initiatiefnemers en budget voor burgerinitiatieven;
2. leerpunten die daaruit voort zijn gekomen;
3. spelregels voor burgerinitiatieven;
4. communicatie.

Conclusie evaluatie
Uit de evaluatie kan de conclusie worden getrokken dat we op de goede weg zijn. Het werkt goed
indien kleine initiatieven direct door de organisatie zelfstandig en praktisch kunnen worden
afgehandeld aan de hand van vooraf bepaalde spelregels. Dit past ook binnen de nieuwe manier van
werken waarin de raad ‘loslaat’ en ‘vertrouwen geeft’, het college ‘initiatieven stimuleert’ en de
samenleving ‘co- creëert, ideeën genereert, initieert en doet’, zoals in de Toekomstagenda
Asten2030 is opgenomen. Om dit ook mogelijk te maken zijn voldoende ambtelijke capaciteit en een
structureel budget nodig voor de kleine initiatieven.
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Bij grote initiatieven is het van belang dat de raad in een vroeg stadium wordt betrokken en de
kaders kan bepalen, zoals of er draagvlak voor een initiatief is en of de raad ambtelijke capaciteit en
budget beschikbaar wil stellen.
Natuurlijk zijn er nog diverse leerpunten ten aanzien van de kleine en grote initiatieven (zie hoofdstuk
2), maar de spelregels gaan in ieder geval bij de afhandeling van zowel de kleine als grote initiatieven
helpen.
Er is nog niet geëxperimenteerd met burgerbudgetten voor projecten en beleid. Gelet op de weg die
we inslaan met de nieuwe manier van werken in de Toekomstagenda Asten2030 ligt het voor de
hand om hiermee te gaan experimenteren in de doorontwikkeling van burgerparticipatie en
burgerinitiatieven onder het programma ‘Vitale democratie in Asten’.
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De ervaringen in het afgelopen jaar

Burgerparticipatie
Ten aanzien van burgerparticipatie is conform het voorstel van de raad het huidige beleid voortgezet.
Er worden bovendien weer nieuwe ervaringen opgedaan die in lijn zijn met de voorgestelde
‘governance’ in de Toekomstagenda Asten2030 en het nieuwe coalitieakkoord. Een voorbeeld is de
gebiedsgerichte VAB-pilot (VAB staat voor Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing) waarbij de
gemeente samen met andere overheids- en private partners zoekt naar oplossingen voor leegstand
van bebouwing in het buitengebied, bestaande knelpunten, maar ook voor ontwikkelingsbehoeften
in hetzelfde gebied. Het bijzondere zit in het feit dat er door middel van een gebiedsgerichte aanpak
verbindingen tot stand komen die in geval van een individuele benadering niet mogelijk zouden zijn.
Gebaande paden worden daarbij verlaten als dat nodig is.

Burgerbudgetten voor projecten en beleid via kleine toetsing
Er is nog geen ervaring opgedaan met het beschikbaar stellen van dergelijke budgetten. Het zou wel
passen in de nieuwe programmalijn ‘Vitale democratie in Asten’ om hiermee te experimenteren.
Dergelijke initiatieven komen nog weinig uit zichzelf tot stand, maar zouden meer actief kunnen
worden gestimuleerd vanuit deze programmalijn.

Betrekken van scholen met prioriteit
prioriteit voor voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs in Asten (Varendonckcollege) is actief betrokken geweest bij de
totstandkoming van de Toekomstagenda Asten2030. Alle leerlingen van 5 VWO hebben actief
meegedacht over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Asten (en Someren). De
burgemeesters van Asten en Someren hebben een gastles verzorgd.
Op initiatief van de raad is op 28 februari 2018 een scholierendebat in Asten (Varendonckcollege)
over de gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. (Kandidaat)bestuurders uit Asten en Someren
hebben hieraan hun medewerking verleend. Vanuit het VMBO Someren (Varendonckcollege) is ook
belangstelling getoond rondom de verkiezingen, maar er was te weinig voorbereidingstijd.
De griffiers van Someren en Asten hebben afgesproken dit najaar contact op te nemen met het
Varendonckcollege in Someren over gemeentepolitiek en “lokale democratie” als vast onderdeel en
verrijking van het lesprogramma.

Instellen van een digitaal
digitaal burgerpanel
Er is geen eigen digitaal burgerpanel ingesteld, maar de gemeente heeft zich aangesloten bij TIP
Asten. De kosten daarvan zijn ten laste van regulier bestaand budget (communicatie) gebracht.
TIP Asten is een initiatief van weekblad Peelbelang samen met een onderzoeksbureau waar de
gemeente vragen kan uitzetten onder inwoners die deelnemen aan TIP Asten (burgerpanel). Het
onderzoeksbureau helpt de gemeente met het formuleren van de juiste vragen en analyseert ook de
reacties. Het weekblad wijdt er bovendien een artikel aan. Er zijn vragen uitgezet over bijvoorbeeld
veiligheidsbeleving, over de realisatie van het gemeenschapshuis in Asten en binnenkort worden er
vragen uitgezet over ondermijning (samen met andere Peelgemeenten) en arbeidsmigranten. Het
voornemen is om vaker gebruik te maken van TIP Asten om de mening van de inwoners over een
onderwerp te peilen. Bij TIP Asten zijn op dit moment (oktober 2018) 510 inwoners uit Asten
aangesloten. De interesse om deel te nemen aan dit burgerpanel is (in verhouding tot het aantal
inwoners) in Asten groter dan in Deurne (695) en Someren (334).
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Burgerinitiatieven
Afgelopen jaar zijn er met meer, maar ook met wat minder succes (burger)initiatieven opgepakt. De
initiatieven waarmee ervaring is opgedaan, zijn:
- Kinderdisco
o Een burger wilde een kinderdisco in Asten starten voor basisschoolleerlingen in
Asten. De initiatiefnemer vroeg om een eenmalige bijdrage van € 350,00 om te
kunnen starten, maar ook om ondersteuning bij het zoeken van een locatie. De
kosten zijn voldaan uit het budget burgerinitiatieven;
- Bushokje Meijelseweg
o Enkele schoolkinderen die in België voortgezet onderwijs volgen en hier met een
busje naar toe gaan, vroegen om medewerking om een overkapping bij de
opstapplaats bij de Meijelseweg te plaatsen. Zij hebben ondersteuning gekregen bij
het maken van een ontwerp in Autocad en hebben daarna zelf een sponsor gezocht
voor het leveren en plaatsen van de houten overkapping en een tuinbank. De
gemeente heeft het plaatsen ervan gefaciliteerd samen met de bestrating. De kosten
voor de gemeente bedroegen € 3.894,35 exclusief ambtelijke uren. Hiervan is
€ 1.730,87 bekostigd uit het budget burgerinitiatieven en het overige uit regulier
budget.
- Processiepark Ommel
o Een werkgroep in Ommel (onder de dorpsraad Ommel) wil het processiepark in
Ommel herstructureren. Voor de opstart heeft zij een budget gevraagd € 3.650,00.
€ 2.737,00 heeft de werkgroep hiervan reeds ontvangen. Zij maakt thans een
masterplan voor de complete herstructurering. Om dit ten uitvoer te brengen
worden meerdere fondsen aangeschreven. Er zal een separaat krediet aan de raad
worden gevraagd indien er een beroep op de gemeente wordt gedaan voor
cofinanciering.
- Herinrichting Vorstermansplein
o Een werkgroep in Heusden (onder de dorpsraad Heusden) wil om de leefbaarheid en
de verkeersveiligheid op en rond het Vorstermansplein te verbeteren, het plein
herinrichten. Er is vanuit het budget burgerinitiatieven een startbudget van
€ 2.850,00 beschikbaar gesteld om tot de uitwerking van een ontwerp te komen. Er
zal een separaat krediet aan de raad worden gevraagd indien er een beroep op de
gemeente wordt gedaan voor de financiering.
- Speelterrein ’t Oude Vat/Prins Bernhardstraat
o De initiatiefnemer vraagt om medewerking voor het mogelijk maken van een
speelterrein. Het verzoek is afgewezen omwille van de tijd en de beperkingen van
het terrein;
- Schuld/hulpverlening
o Stichting Burgerschuldhulp Asten-Someren wil mensen met een relatief lichte
schuldenproblematiek ondersteunen waarbij de schulden van iemand worden
overgenomen en voldaan worden door de op te richten stichting. Er is een
opstartbudget van € 500,00 en budget van € 50.000,00 gevraagd. Er is startbudget
en een 1e bedrag van € 25.000,00 toegekend. Een 2e bedrag van € 25.000,00 wordt
pas ontvangen indien aan voorwaarden is voldaan. Er is een separaat krediet door de
raad toegekend;
- Zorghuis Heusden
o Stichting Zorghuis Heusden i.o. (KBO Heusden, Dorpssteunpunt Heusden en
Dorpsraad Heusden) heeft een verzoek ingediend voor een kleinschalig zorginstituut
op de voormalige locatie van Unitas en vraagt aan de gemeente om dit initiatief te
faciliteren en het beschikbaar stellen van een startbudget van € 3.100,00 om de
haalbaarheid aan te tonen. Het verzoek is toegekend vanuit het budget
burgerinitiatieven.
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KWIEK Beweegroute Ommel
o Dorpsraad Ommel heeft een verzoek ingediend voor een opzetten van een KWIEK
beweegroute in Ommel, kosten € 10.750,00. Het gaat om een initiatief van een
inwoner. Er zijn door de dorpsraad fondsen aangeschreven voor de financiering
ervan en € 7.000,00 ontvangen. Er is door de gemeente daarnaast € 1.750,00 vanuit
diverse reguliere budgetten (verkeer en leefbaarheid) betaalbaar gesteld en
€ 2.000,00 uit het budget burgerinitiatieven.
Gemeenschapshuis in het Patersklooster
o Dit verzoek is ingediend als burgerinitiatief. In een later stadium werd duidelijk dat er
een investering van de gemeente werd verwacht en is uw raad daarbij betrokken.
Het verzoek vanuit behandeling burgerinitiatief is afgewezen. Er is een
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 19.260,00. Momenteel loopt het
onderzoek naar de locatiekeuze voor Klepel of Patersklooster onder regie van de
gemeente Asten als apart project.
Opruimen zwerfafval SAS
o Stichting SAS ruimt met 30 vrijwilligers het zwerfafval in de gemeente op. Tussen de
gemeente (UDAS) en de stichting wordt informatie uitgewisseld over waar veel afval
ligt. De stichting neemt die taak op zich. Hieraan zijn geen kosten voor de gemeente
verbonden. De Stichting zou graag herkenbare vuilniszakken hebben. Er wordt
bekeken of dit mogelijk is, evenals de mogelijkheid voor een structurele subsidie
voor de Stichting voor onkosten.
Eikelaar onderhoud plantsoenen in wijk
o Een groenteam van 10 tot 15 vrijwilligers houden kosteloos alle plantsoenen en
hagen in de hele wijk bij. Dit is initiatief is ontstaan na de bezuinigingen in de
gemeente. De gemeente (UDAS) haalt nu tweemaal per jaar het groenafval op. De
vrijwilligers hebben gevraagd om een vergoeding voor de brandstofkosten van de
bladblazers. Dit bedrag wordt dit jaar voor het eerst toegekend uit het budget
burgerinitiatieven.
Mountainbikeroute Dennendijkse bossen
o In samenwerking tussen UDAS en een vereniging is met inzet van een minigraver de
bestaande moutainbikeroute met weinig middelen volledig gerenoveerd. De kosten
ervan zijn uit bestaande reguliere middelen bekostigd.
Bikepark Schietbaanse bossen
o Toerwielerclub Asten heeft een concept-verzoek ingediend om een bikepark in de
Schietbaanse bossen te realiseren op een bestaande moutainbikeroute. De club
maakt zelf het ontwerp en brengt eigen werkzaamheid in. Op dit moment wordt
bekeken in hoeverre het initiatief aanvullend kan worden bekostigd, waaronder een
bijdrage uit het budget burgerinitiatieven.
Bijenbos
o De bijenhoudersvereniging heeft met 6 vrijwilligers samen met leerlingen van het
Varendonckcollege aan de Nachtegaalweg een bijenbos aangelegd. Door de
gemeente zijn de kaders/randvoorwaarden gesteld. De bijdrage van de gemeente
bestaat uit 8 uur werk, € 500,00 aan plantmateriaal en € 1.000,00 voor het klepelen
van de bomen. Deze kosten zijn uit bestaande reguliere middelen bekostigd. De
vrijwilligers blijven het onderhoud verrichten.
Ommel 1000 inwoners erbij
o Dit initiatief is breed ingebracht vanuit Ommel tijdens het proces van de
Toekomstagenda Asten2030. Het initiatief is als voorbeeldproject opgenomen onder
de maatschappelijke opgave ‘Vitale kernen’. Ommel wil er omwille van structureel
behoud van de leefbaarheid 1000 inwoners bij. Over de wijze waarop vinden
momenteel gesprekken plaats tussen de dorpsraad Ommel en de gemeente. Het
initiatief ligt bij de dorpsraad en de gemeente faciliteert de dorpsraad in haar
onderzoek of een dergelijk project kans van slagen heeft.
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Tevredenheid initiatiefnemers
Aan enkele initiatiefnemers is gevraagd hoe zij de facilitering door de gemeente van hun initiatief
hebben ervaren. Hieronder kunt u daar kennis van nemen. Deze ervaringen zijn ook verwerkt in de
leerpunten die onder hoofdstuk 2 zijn opgenomen.
Dorpsraad Ommel:
- Processiepark – er was wel zekerheid over dat er draagvlak is bij de raad, maar er was/is
onzekerheid over financiële mogelijkheden omdat de raad daarover niet gelijktijdig een
uitspraak heeft gedaan;
- KWIEK beweegroute – ontzettend tevreden over de medewerking van de gemeente (gaat
zeker niet alleen over het budget);
- Ommel 1000 inwoners erbij - na een lastige start, nu tevreden over de
medewerking/facilitering door de gemeente.
Dorpsraad Heusden:
- Herinrichting Vorstermansplein – goed tevreden over de samenwerking met de gemeente;
- Zorghuis Heusden - aanvankelijk was onduidelijk wie het ambtelijk aanspreekpunt was in de
gemeente. Nu is dat beter, maar de rol van de gemeente zou pro-actiever mogen zijn. Ook
bestuurlijk had het communicatief beter gekund als gevolg van de wisseling van het college
en de onderlinge portefeuilleverdeling. Er is behoefte aan meer direct contact met de
betrokken ambtenaren en de bestuurder over het initiatief.
Bushokje Meijelseweg. De reactie van de initiatiefnemer is direct te beluisteren via de link
interview

In de toekomst zal na het faciliteren van een initiatief aan de initiatiefnemer worden gevraagd in
hoeverre hij/zij tevreden is over de rol van de gemeente met als doel om hiervan te leren.

Budget burgerinitiatieven
burgerinitiatieven
Kinderdisco
Bushokje Meijelseweg
Processiepark
Vorstermansplein
Schuld-/hulpverlening
Zorghuis Heusden
KWIEK beweegroute
Gemeenschapshuis
Opruimen door SAS
Eikelaar
Mountainbikeroute
Bikepark
Bijenbos
Totaal

Budget burgerinitiatieven
350,00
1.730,00
3.650,00
2.850,00

Reguliere budgetten gemeente
2.163,00

25.500,00
3.100,00
2.000,00

1.750,00
19.260,00

onbekend
Nog onbekend
13.680,00
13.680,00

1.500,00
50.173,00
,00
50.173

De gemeenteraad heeft een incidenteel budget van € 35.000,00 toegekend voor het stimuleren van
burgerparticipatie en burgerinitiatieven, e.e.a. in afwachting van de evaluatie en de opgedane
ervaringen. Van deze € 35.000,00 was € 20.000,00 voor de burgerinitiatieven. Dit budget leek te
beperkt te zijn om alle burgerinitiatieven voor 100% te bekostigen. Om die reden is telkens per
burgerinitiatief door de behandelend ambtenaar samen met de initiatiefnemer kritisch gekeken wat
er door de initiatiefnemer zelf kon worden bijgedragen, wat uit de reguliere budgetten van de
gemeente kon worden bekostigd, waarna het restant betaalbaar is gesteld uit het budget voor
burgerinitiatieven.
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Om uit te stralen dat de gemeente open staat en ook daadwerkelijk open kan staan voor ideeën en
initiatieven van inwoners in Asten in de toekomst wordt qua budget gevraagd om in te stemmen
met:
1. het vervolgen van de ingeslagen weg met de huidige ‘creatieve’ aanpak van de afhandeling
van burgerinitiatieven waarbij telkens wordt gezocht naar cofinanciering;
2. het beschikbaar stellen (vanaf 2019) van een structureel budget van € 20.000 voor kleine
burgerinitiatieven en € 5.000 voor praktische ondersteuning/facilitering door UDAS van
kleine burgerinitiatieven;
3. het bestaande incidentele participatiebudget van € 40.000,00 voor de helft (dus € 20.000,00)
te betrekken bij de structurele middelen voor kleine burgerinitiatieven. Dit blijft een apart
budget vallend onder de geldende subsidieverordening;
4. dat voor grote initiatieven of burgerbudgetten voor grotere projecten (categorie groot
initiatief) telkens separaat krediet wordt gevraagd aan de raad;
5. dat het restant van het huidige incidentele krediet (€ 35.000,00) wordt benut voor eventuele
nieuwe burgerinitiatieven die in 2018 nog om een bijdrage vragen en voor verdere acties op
bijvoorbeeld communicatief vlak voor het stimuleren van burgerinitiatieven vanuit het
programma ‘Vitale democratie in Asten’. Zie hiervoor de financiële paragraaf van de
programmaopdracht die gelijktijdig met deze evaluatie in de raad van december 2018 wordt
behandeld.
In bovenstaande opzet speelt tevens mee dat vanuit het programma Vitale democratie in Asten we
begin 2019 actief gaan communiceren over dit programma en dat we door de andere manier van
werken gaan stimuleren om nog meer burgerinitiatieven in te dienen bij de gemeente zodat naar
verwachting het beroep op middelen hiervoor zal gaan stijgen.
Voor burgerparticipatie (bijv. het organiseren van een thema-avond voor een bepaald inhoudelijk
project) de gewoonte ontwikkelen (voor zover dat niet al gebeurd) dat de betreffende projectleider
in de kostenopzet van zijn of haar project standaard nadenkt over het eventuele kostenaspect wat
nodig is in de kostenopzet om invulling te geven aan het aspect burgerparticipatie (bijv. TIP Asten,
huur zaaltje, koffie/thee etc.).
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Welke leerpunten zijn daaruit
daaruit voort gekomen?

Uit de voorgaande burgerinitiatieven en de gesprekken daarover met de behandelend ambtenaren,
management, burgemeester, raad, maar ook enkele initiatiefnemers zijn een aantal leerpunten naar
voren gekomen. De leerpunten/randvoorwaarden zijn de volgende:

Ondersteuning
-

Het moet voor burgers laagdrempelig zijn om burgerinitiatieven in te dienen;
Er zijn eenvoudige spelregels nodig hoe in Asten wordt omgegaan met burgerinitiatieven
voor burgers, bestuur en ambtenaren;
Er is tijdelijk behoefte aan ondersteuning/hulp voor behandelend ambtenaren om in de
organisatie tot een eenduidige aanpak van burgerinitiatieven in Asten te komen.

Budget
-

-

Het moet duidelijk zijn uit welk budget burgerinitiatieven kunnen worden bekostigd. Het
huidige budget voor burgerinitiatieven van € 20.000,00 (van het totaalbudget van €
35.000,00) is alleen toereikend voor kleine initiatieven;
Bij UDAS komen ook mondelinge verzoeken binnen gericht op praktische ondersteuning/hulp
of materiaal voor een burgerinitiatief. Deze ondersteuning heeft vaak een erg positief effect
in een wijk/buurt/inwoners. Het leidt tot meer saamhorigheid onder de inwoners en het
vergroot het leefgenot. Bovendien draagt het bij aan een positieve beeldvorming van de
gemeente. Dit soort burgerinitiatieven worden niet als zodanig geregistreerd en de
bekostiging ervan vindt vaak plaats uit reguliere bestaande middelen. UDAS heeft behoefte
aan een separaat budget om dit soort praktische ondersteuning aan burgerinitiatieven te
kunnen bieden.

Initiatiefnemer
-

-

-

Er moet voor de initiatiefnemer duidelijk zijn wat de eigen rol is. De initiatiefnemer moet zelf
bereid zijn om tijd en moeite in een initiatief te steken, bijvoorbeeld eigen werkzaamheid en
fondsen te werven. Wat van een initiatiefnemer mag worden verwacht blijft telkens
maatwerk;
Een rechtspersoon zoals een stichting moet ook een burgerinitiatief kunnen indienen, tenzij
het gaat om professionele taken van een rechtspersoon. De initiatiefnemer hoeft dus niet
altijd een natuurlijk persoon te zijn. Soms is het juridisch gewenst om bijvoorbeeld een
stichtingsvorm op te richten;
De scheidslijn tussen algemeen belang en persoonlijk belang bij een initiatief is soms vaag;
De initiatiefnemer heeft behoefte aan duidelijkheid en een vast aanspreekpunt/behandelend
ambtenaar met wie hij/zij in contact staat over het burgerinitiatief.

Behandelend ambtenaar/ambtelijke
ambtenaar/ambtelijke organisatie
-

-

Initiatieven moeten open, uitnodigend, flexibel worden benaderd. Er moet goed worden
geluisterd naar wat de vraag/behoefte is. Hiervoor moet wel voldoende tijd, ruimte en kennis
zijn binnen de ambtelijke organisatie. Initiatieven kosten in de praktijk meer tijd qua
begeleiding;
Elk burgerinitiatief heeft één behandelend ambtenaar/projectleider die voor de
initiatiefnemer het aanspreekpunt is en via wie alle communicatie verloopt;
De behandelend ambtenaar/projectleider biedt ook duidelijkheid over het proces;
De behandelend ambtenaar/projectleider krijgt hiervoor voorlopig nog ondersteuning van
een tijdelijk ‘hulpteam burgerinitiatieven’ om te zorgen dat binnen de organisatie op een
eenduidige manier wordt omgegaan met burgerinitiatieven. Dit ‘hulpteam burgerinitiatieven’
staat in verbinding met de werkgroep van het programma ‘Vitale democratie in Asten’ en
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-

zodra de beoogde werkwijze gemeengoed is in de organisatie zal het hulpteam stoppen en is
de werkwijze ingeburgerd in de reguliere organisatie;
Kleine initiatieven moeten vooral ‘klein’ blijven en praktisch worden gefaciliteerd, gericht op
de behoefte van de initiatiefnemer.
Er moet te allen tijde voldoende budget en ambtelijke capaciteit beschikbaar zijn voor het
faciliteren van kleine burgerinitiatieven;
Grotere initiatieven (voor zover dit op voorhand is in te schatten) moeten projectmatig
worden aangepakt en in een vroegtijdig stadium worden voorgelegd aan de raad voor
advies/afstemming over:
o draagvlak voor het initiatief;
o de bereidheid om het initiatief te faciliteren (met middelen en ambtelijke capaciteit);
o het proces, waarin tevens de rol van het college en de raad zelf wordt besproken.
Dit is vooral nodig wanneer het gaat om langlopende processen.

Rol van de raad
-

De raad stelt de spelregels vast hoe in de gemeente wordt omgegaan met burgerinitiatieven
en stelt het krediet beschikbaar;
Ten aanzien van de kleine initiatieven neemt de raad kennis van de initiatieven, maar blijft
zelf op afstand (laat het los);
Ten aanzien van de grote burgerinitiatieven en waarvoor (nog) geen budget en capaciteit
beschikbaar is gesteld, wordt de raad in een vroegtijdig stadium betrokken en om daarover
een standpunt in te nemen. De raad neemt dan ook een standpunt in over de eigen rol in het
vervolgproces.
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Spelregels (burger)initiatieven

Voorstel voor spelregels hoe om te gaan met kleine en grote (burger)initiatieven naar aanleiding van
de opgedane ervaringen met de huidige initiatieven en de gesprekken daarover.

Kleine initiatieven
Kleine initiatieven worden zelfstandig door de organisatie afgewikkeld.
Benodigd budget is beschikbaar uit bestaand budget budgethouder en/of er is bedrag benodigd tot €
5.000,00 uit het budget Burgerinitiatieven.
1. Draagt het (burger)initiatief bij aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven in de
Toekomstagenda Asten2030. Dit zijn:
o transformatie buitengebied;
o vitale kernen;
o centrumontwikkeling;
o klimaatbestendig en energieneutraal Asten (duurzaamheid).
Zo ja, …
2. Is voldoende duidelijk of er draagvlak voor het (burger)initiatief is in de omgeving?
Zo ja, ….
3. Is de (burger)initiatiefnemer bereid om zelf substantieel tijd en moeite te besteden aan de
voorbereiding, uitvoering en bekostiging (zoeken van cofinanciering) van het initiatief?
Zo ja, ….
4. Het initiatief kan bekostigd worden uit bestaand budget van de budgethouder en/of uit het
budget burgerinitiatieven.

Grote initiatieven
Grote initiatieven worden eerst aan de raad voorgelegd.
Er zijn geen financiële middelen beschikbaar binnen bestaand budget van de budgethouder en/of er
wordt een hogere bijdrage dan € 5.000,00 uit het budget Burgerinitiatieven gevraagd.
1. Draagt het (burger)initiatief bij aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven in de
Toekomstagenda Asten2030. Dit zijn:
o transformatie buitengebied;
o vitale kernen;
o centrumontwikkeling;
o klimaatbestendig en energieneutraal Asten (duurzaamheid).
Zo ja, …
2. Is voldoende duidelijk of er draagvlak voor het (burger)initiatief is in de omgeving?
Zo ja, …
3. Is de (burger)initiatiefnemer bereid om zelf substantieel tijd en moeite te besteden aan de
voorbereiding, uitvoering en bekostiging (zoeken van cofinanciering) van het initiatief?
Zo, ja….
4. Leg in de vorm van een procesvoorstel aan het college en daarna de raad voor:
o Is er politiek draagvlak voor het initiatief?
o Is er de bereidheid om het initiatief te faciliteren (met middelen en ambtelijke
capaciteit) en onder welke voorwaarden?
o Hoe wil het college en/of raad zelf betrokken worden bij het initiatief?
Zo ja, …..
5. Start een ‘project’ voor een projectmatige aanpak van het (burger)initiatief.
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Communicatie

De communicatie moet gericht zijn op het stimuleren van (burger)initiatieven en vraagt om een
goede externe en interne communicatie. Deze communicatie zal verzorgd worden onder het
programma Vitale democratie in Asten.

Externe communicatie.
-

-

-

regelmatig standaard tekstbericht over de mogelijkheid om (burger)initiatieven in te dienen
melden via de eigen media;
op de website de lijst van binnengekomen (burger)initiatieven vermelden;
nieuwe (burger)initiatieven melden via social media met daarin altijd een standaardpassage
over waar men terecht kan met een initiatief en verwijzing naar spelregels, site,
telefoonnummer / email contactambtenaar of KCC;
regelmatig berichten verspreiden over de voortgang van lopende (burger)initiatieven via
social media;
uitgebreid stilstaan bij afronding van een (burger)initiatief (openingsmoment en media
aandacht). Dat is namelijk tevens een geschikt moment om (burger)initiatieven onder de
aandacht te brengen en te stimuleren;
SIRIS betrekken bij de toelichting van een (burger)initiatief (eigen zendtijd);
deze evaluatie delen via media.

Interne communicatie
-

-

-

collega’s informeren over (burger)initiatieven en de spelregels (bezoeken van team
overleggen vanuit de combi programma Vitale democratie in Asten / hulpteam
burgerinitiatieven);
de betrokken ambtenaren bij een (burger)initiatief voorlopig nog actief blijven uitnodigen
door het ‘hulpteam’ om te sparren over het faciliteren van het initiatief met als doel om tot
een eenduidige aanpak van initiatieven in de organisatie te komen;
de spelregels en nadere info plaatsen op PIPA;
de lijst van de (burger)initiatieven vermelden op PIPA met korte beschrijving van ervaringen
(kennisbank);
de nieuwe (burger)initiatieven vermelden op PIPA zodat ook andere collega’s die
mogelijkerwijs betrokken worden er ook kennis van kunnen nemen;
deze evaluatie delen met de organisatie;
de raad/college informeren via college-info over nieuw binnengekomen (burger)initiatieven.
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