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– WAAROM?
Waarom heb je met 100x100 meegedaan?
Het initiatief 100x100 is net als ik nieuwsgierig naar het vinden van verschillende wegen naar
een nieuwe balans tussen overheid en samenleving. Waarbij het interessant is om te zien in
hoeverre het overheidsbestuur durft los èn over te laten aan burgers en organisaties.
– WAT?
Wat was je aanpak als correspondent?
Tot mijn vreugde heb ik gezien dat burgerparticipatie een centraal thema is van de nieuwe
coalitie die in april is aangetreden. Het stimuleren van burgerinitiatief en het experimenteren
met de dialoog tussen mensen van de gemeente en mensen van de gemeenschap was en is
de kern van het initiatief "SchiermonnikOOG op morgen", dat we in 2011 gestart zijn en
waarvan ik projectleider ben. Als ambtelijk professional heb ik ervaren dat de raad op
Schiermonnikoog daadwerkelijk burgers wil betrekken bij maatschappelijke vraagstukken. En
belangrijker nog, dat burgers bijzonder gemotiveerd zijn om mee te denken met belangrijke
opgaven op ons eiland.
– WIE?
Met wie had je de meest bijzondere ontmoeting?
Met wethouder Meerdink heb ik verschillende bijzondere ontmoetingen gehad. Wat mij
vooral aanspreekt is de enorme drive die hij heeft om op een vernieuwende manier vorm te
geven aan betere relatie tussen de gemeente en de gemeenschap. Daarnaast ervaar ik ook
bij medewerkers van de gemeente een grote betrokkenheid om burgers bij hun werk te
betrekken.
– JIJ als correspondent
Wat in het correspondentschap viel er mee, en ging er gemakkelijk? Wat vond je moeilijk
als correspondent of kwam lastig van de grond?
Omdat ik gemeentesecretaris ben, heb ik mijn correspondentschap low profile ingevuld. Ik
heb vertrouwd op de vele ontmoetingen die ik beroepshalve toch al had met raadsleden,
bestuurders, medewerkers en burgers. Wellicht had ik achteraf wat meer de diepte in
moeten gaan met een paar langere interviews.

– JIJ en de gemeenteraad
* Betaalbare huisvesting is een hardnekkig en complex probleem op ons eiland. Na een
expertmeeting met deskundigen van het vasteland heeft de raad duidelijk gekozen om
burgers te raadplegen over het woonvraagstuk.

* Door de schaal van Schiermonnikoog mist de gemeenteraad nauwelijks kansen op
samenwerking met burgers. Soms zijn de verwachtingen bij burgers hoger gespannen dan wij
als gemeentelijke organisatie kunnen waarmaken.
– EN TOEN?
Het 100x100-project had verschillende doelen, onder andere om de correspondent meer
inzicht te geven in hoe de gemeenteraad omgaat met maatschappelijk initiatief en om met
de vragen van correspondenten raadsleden, wethouders, de griffier en andere
betrokkenen te prikkelen om na te denken over de doe-democratie en het samenwerken
met actieve burgers.
– Vind je dat je deze doelen hebt bereikt? Kun je dit uitleggen met een voorbeeld?
– Heeft het project 100x100 nog andere dingen opgeleverd voor jou of de mensen om je
heen? We zijn erg benieuwd.
Het correspondentschap heeft mij de mogelijkheid geboden om te laten zien dat het woord
"doe-democratie" niet eerst uitgevonden hoefde te worden om het op Schiermonnikoog te
realiseren. Het was er altijd al! Mooi voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde
"keukentafelgesprekken" over de mogelijkheden om zelf informele zorg te organiseren. Sinds
jaar en dag voeren thuiszorgmedewerkers deze gesprekken al. Vernieuwend is dat de
gemeente de laatste jaren regelmatig (druk bezochte) bijeenkomsten organiseert om burgers
mee te laten spreken over maatschappelijke vraagstukken. En dat de gemeenteraad
eensgezind is om hiermee door te gaan.
- WAT VIND JIJ VAN JOUW GEMEENTE?
Als je aan het eind van je correspondentschap naar je gemeente kijkt, hoe vind vind je dat
jouw gemeenteraad omgaat met maatschappelijke initiatieven? Vind je je gemeente
vooruitstrevend, of niet?
Als gemeentesecretaris voel ik trots over de wijze waarop onze gemeente omgaat met
burgerinitiatieven. Al moet ik er gelijk bij zeggen dat ik wel de slager ben die zijn eigen vlees
keurt. Desalniettemin merk ik aan de hoge opkomst van de bijeenkomsten met inwoners en
de reacties dat mensen het op prijs stellen dat ze gehoord worden. Tegelijkertijd hoor ik dat
inwoners het soms ook prettig vinden dat het gemeentebestuur een visie toont of een
concreet voorstel doet. "Jullie kunnen het wel steeds aan ons willen vragen, maar wij betalen
jullie bij de gemeente toch om oplossingen te vinden en niet om alles bij ons neer te leggen".
De spannende zoektocht naar de machtsbalans tussen raad en burgers zullen we op
Schiermonnikoog ongetwijfeld blijven continueren.

Bijlage: lijst van mensen die je gesproken hebt
(naam + functie/rol in relatie tot 100x100-project)
Raadsleden, burgemeester, wethouders, ambtenaren en burgers.
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