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Peel en Maas zoekt waardevolle inspiratie inPeel en Maas zoekt waardevolle inspiratie in
de samenlevingde samenleving

Al ruim voor de decentralisaties in het sociaal domein besloot de gemeente Peel en Maas het al andersAl ruim voor de decentralisaties in het sociaal domein besloot de gemeente Peel en Maas het al anders
te doen. Door in te zetten op participatie en zelfsturing werden de eerste stappen gezet richting eente doen. Door in te zetten op participatie en zelfsturing werden de eerste stappen gezet richting een
aanpak waar de kracht van de gemeenschap een grote rol speelt. Burgemeester Wilma Delissen enaanpak waar de kracht van de gemeenschap een grote rol speelt. Burgemeester Wilma Delissen en
beleidsmedewerker Nick Jansen vertellen hoe de gemeente probeert zich goed te verhouden totbeleidsmedewerker Nick Jansen vertellen hoe de gemeente probeert zich goed te verhouden tot
waardevolle initiatieven en creativiteit in de samenleving.waardevolle initiatieven en creativiteit in de samenleving.

In 2010 fuseerden vier Limburgse gemeenten tot het huidige Peel en Maas. Met 43.000 inwoners uit een
veelvoud aan kleine dorpen zou het nog best een uitdaging worden om voor al die burgers een prettig
beleid te voeren. Gelukkig was er in een groot deel van Peel en Maas al ervaring opgedaan met
‘zelfsturing’: (groepen) inwoners die zelf inhoud en vorm geven aan hun eigen leefwereld. Het nieuwe

BurgerparticipatieBurgerparticipatie

Wij gebruiken cookies voor analyse, veiligheidsdoeleinden, het goed functioneren en het persoonlijker maken van de website. Gaat

u verder op de site? Dan geeft u ons toestemming om cookies te plaatsen.

Ik begrijp hetIk begrijp het

https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/
https://www.peelenmaas.nl/
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/tag/burgerparticipatie/


coalitieakkoord van 2014 bouwde op deze praktijk voort met een fundamenteel andere aanpak: “In
plaats van een specifiek uitgewerkt akkoord, kwam er een akkoord op hoofdlijnen. De details worden
ingekleurd door experts uit de samenleving” vertelt burgemeester Wilma Delissen enthousiast.

“Er is een sterke basis van vertrouwen nodig tussen een gemeente en de samenleving: als gemeente
moet je loslaten.” Dat is niet altijd makkelijk, geeft de burgemeester toe. “Soms stoeien wij als
gemeente met onze rol: waar beginnen en eindigen je verantwoordelijkheden? Het sleutelwoord is
vertrouwen.” Jansen vult aan: “Vaak heeft het ook te maken met verwachtingsmanagement. Als je van
tevoren goed communiceert wat je wel en niet kunt doen als gemeente, en wat ieders rol is, komt het
vaak wel goed.”

Van mening tot beleidsnota: de expert is aan zetVan mening tot beleidsnota: de expert is aan zet

De gemeente is de afgelopen periode aan de slag gegaan met expertgesprekken over thema’s als
Sociaal Domein, Vitale Gemeenschappen, Ruimte, Economie en Openbare Orde en Veiligheid. Die
experts zijn betrokken inwoners in en rond de gemeente Peel en Maas met een mening over een
bepaald onderwerp. Dit kunnen professionals zijn, of mensen die vanuit een
gemeenschapsbetrokkenheid ervaring op hebben gedaan met een bepaald thema. In een reeks
expertmeetings worden die burgers bevraagd naar hun ambities en dromen voor hun leefomgeving.
Wat is er wat hun betreft nodig om nu in en de toekomst in Peel en Maas goed te kunnen leven?

De expertbijeenkomsten zijn door de gemeente opgesteld met als doel een beleidsnota te creëren.
Tijdens de expertbijeenkomsten werden de bestaande gemeentelijke werkwijzen en beleid terzijde
geschoven zodat het gesprek over behoeften en een passende manier van leven in de gemeente echt
wordt gevoerd. Er is gekeken naar ambities en dromen die vervolgens zijn vertaald in een rode draad
bestaande uit een aantal hoofdbewegingen. Dit proces is in nauwe betrokkenheid met de experts
uitgevoerd, zodat de gevormde beleidsnota ook door de experts is vastgesteld. Ook hierin wordt in
verwachtingmanagement gedaan: er wordt in de nieuwe nota ingegaan op de bijdrage die de gemeente
zelf levert om waardevolle initiatieven in de samenleving te ondersteunen.

Diversiteit, duurzaamheid, zelfsturing en vertrouwenDiversiteit, duurzaamheid, zelfsturing en vertrouwen

Niet alleen zijn inwoners in Peel en Maas leidend bij het vormgeven van hun eigen leefwereld, ook heeft
de burger op deze manier veel invloed op het beleid van de gemeente. “Dat is best een risico”, geeft
burgemeester Delissen toe. “Maar daar moet je een beetje vertrouwen in hebben. In onze gemeente
staan de kernwaarden diversiteit, duurzaamheid en zelfsturing centraal. Dat is waar wij en onze burgers
voor staan. Als gemeente heb je uiteindelijk maar een beperkte rol: je zet de kaders, biedt
ondersteuning. Zoals wij het zien, is de gemeente te allen tijde een partner – behalve natuurlijk in de
handhavende rol wanneer je wettelijk echt niet anders kunt. Maar als het kan laten we de burger zelf aan
de slag gaan.” Het gaat om aanvullen waar nodig, in plaats van loslaten in vertrouwen.

Dat klinkt niet per se nieuw of vanzelfsprekend, maar verschillende initiatieven laten zien dat zelfsturing
wel degelijk werkt. “In Meijel hebben burgers zelf de inrichting van het centrum vormgegeven en uit
laten voeren, en in Kessel is een prachtig glazen kasteel teruggezet op de ruïne waar geen gemeente iets
voor elkaar kon krijgen.” Het bottom-up gerestaureerde kasteel De Keverberg in Kessel is gerealiseerd
dankzij de lange adem, creativiteit en inspanningen van burgerinitiatieven. Ook nu zijn de activiteiten,
onderhoud en werkzaamheden in en rond het kasteel in handen van Kesselse vrijwilligers.

Nieuwe rol voor specialistische ambtenarenNieuwe rol voor specialistische ambtenaren

Dat je burgers dit soort dingen laat oppakken betekent dat de traditionele rol van de ambtenaar ook
verandert, vertelt Jansen. “De specialismen van de ambtenaar zijn nog steeds heel waardevol, maar
worden anders ingezet. Daarom hebben we de Peel en Maas Academie opgericht, waarbij werknemers
nieuwe, aanvullende vaardigheden kunnen leren, zoals je goed leren verhouden tot de gemeenschap.
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Het is belangrijk dat de ambtenaar leert om zijn vakkennis meer ten dienste van burgerinitiatieven in te
zetten.”

Pilots als bewijsvoering voor een nieuwe aanpakPilots als bewijsvoering voor een nieuwe aanpak

Door een vooruitstrevende aanpak uit te oefenen met pilots, en de burger te laten vertellen hoe en óf
dat werkt, zegt Delissen de aandacht van de Haagse bestuurder te kunnen trekken. “Door te laten zien
hoe iets werkt, kun je thema’s onder de aandacht van landelijke beleidsmakers brengen. Ten tijde van de
decentralisaties waren wij al een tijdje bezig met zelfsturing. Door pilots in bijvoorbeeld het sociaal
domein te doen en de resultaten hiervan in Den Haag te laten zien, kunnen we lobbyén voor beter
landelijk beleid. Dat vergt een lange adem, maar we hebben mooie initiatieven in onze gemeente.” Ze
noemt onder andere Hulp in de Huishouding, waar dorpen hun eigen huishoudelijke ondersteuning
organiseren, met (financiële) steun van de gemeente waar dat nodig is.

Bijzonder aan de burgerorganisatie in de gemeente is dat er gewerkt wordt vanuit dorpsoverleggen, en
niet vanuit een verkozen dorpsraad. “Het wezenlijke verschil is dat een dorpsoverleg  geen verkozen
raad is die weer lobbyt met de gemeentelijke politiek”, legt Jansen uit. “Dit dorpsoverleg zorgt ervoor
dat het gesprek in de gemeenschap plaatsvindt over wat ze graag willen bereiken en dóen vervolgens
gewoon. Waar nodig ondersteund door een gemeente. Ook ontstaan hieruit mooie dorpsvisies.”

Geloof in de gemeenschapGeloof in de gemeenschap

Zowel burgemeester Delissen als Jansen geloven vurig in de aanpak die de gemeente Peel en Maas is
ingeslagen, ook al is dit soms uitdagend. De lessen die zij aan collega-gemeenten mee zouden willen
geven zijn als volgt:

Wees rolzuiver: doe de dingen waarvoor je als overheid aan de lat staat gewoon heel goed, en wees
bescheiden daar waar je geen ‘eigenaar’ bent;

Zorg dat je koplopers hebt en kent;

Wees gemotiveerd om samen met burgers aan de slag te gaan;

Durf het vertrouwen te hebben in de ideeën van de gemeenschap;

Practice what you preach: werk aan geloofwaardigheid door ook echt te doen wat je zegt;

Transparantie is heel belangrijk: zorg voor een goede communicatie;

Zie de gemeenschap, en luister écht naar wat zij nodig hebben;

Zet medewerkers gemeenschapsontwikkeling in en zorg dat experts en ambtenaren competenties
ontwikkelen die ze in staat stellen hun kennis in dienst va het burgerinitiatief in te zetten.

In Peel en Maas streeft burgemeester Delissen een “bescheiden bestuur” na: niet alleen ligt de
verantwoordelijkheid van burgerorganisaties écht bij initiatienemers, ook de credits gaan naar hen, en
niet naar de gemeente. “Door aan te sluiten bij de bewegingen in de samenleving voer je een duurzamer
beleid. Daardoor zijn wij klaar voor de toekomst.”
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