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Inleiding en aanleiding
De projectweek ‘Ik heb wat te vertellen!’ in oktober 2015 heeft een nieuwe bestuursvorm opgeleverd.
Deze bestuursvorm geeft een oplossing voor een aantal problemen in de huidige democratie. De door de
deelnemers bedachte bestuursvorm zou met name de legitimiteit van de democratie vergroten. Het
biedt een oplossing voor het feit dat mensen zich niet gehoord voelen. Daarnaast kenmerkt het zich door
een grotere mate van participatie van de burger bij beslissingen die genomen moeten worden ten
behoeve van het algemeen belang.
In veel gevallen moet in de huidige democratie de minderheid wijken voor de meerderheid. Deze
minderheid zal niet altijd inzien dat iedereen een beetje toe moet geven om een samenleving goed te
laten verlopen. In een gemeenschap betekent dit dat met iedere beslissing waarbij een minderheid iets
moet inleveren het aantal ontevreden burgers toeneemt. Immers, als er ieder jaar 50 bewoners hun
persoonlijke belangen zien wijken voor het algemeen belang kan het zo zijn dat je na 10 jaar 500
ontevreden burgers in de gemeente hebt.
Kern van een mogelijke oplossing ligt bij de positie van de overheid. De overheid neemt in de huidige
situatie de beslissingen ten behoeve van het algemeen belang. De ontevreden burger zal dan ook ageren
tegen dit bestuur, terwijl het eigenlijk de meerderheid is waarvoor de belangen van de minderheid opzij
worden gezet. Een legitiemer systeem zal zich dan ook moeten kenmerken door een veranderende
positie en verantwoordelijkheid van de overheid.
Om te voorkomen dat er ontevreden groepen binnen de bevolking ontstaan van mensen die
voortdurend in een minderheidspositie komen dient hiervoor een oplossing gezocht te worden.
Bij het vervolg op ‘Ik heb wat te vertellen! ‘ gaan wij op zoek naar een feitelijke toepassing van de in de
projectweek bedachte bestuursvorm. Hiervoor is het nodig dat wij bekend zijn met de wettelijke kaders
en de behoefte aan verandering bij het huidige bestuur.
De gemeente Heumen worstelt ook met legitimiteit en heeft een groeiend aantal burgers die in de
afgelopen jaren hun belangen hebben zien wijken voor het algemeen belang. Om verbetering te
bereiken zullen zowel de burger als de overheid moeten veranderen. Communicatie en beeldvorming
zijn daarbij belangrijk. Alle inwoners, met name jongeren, zullen hierbij worden betrokken.
Binnen de wettelijke grenzen willen wij, in samenwerking met alle betrokken partijen, experimenteren
met een alternatieve beslissingsstructuur. Hierbij is het doel niet dat er radicale veranderingen
plaatsvinden, maar dat een aanpassing of toevoeging aan de huidige bestuursvorm de democratische
legitimiteit van het bestuur vergroot. Bovendien wensen wij een grotere betrokkenheid en inzet van de
burger bij de beleidsvorming van onze gemeente omdat de beleidskeuzes van de gemeente dan meer
draagvlak hebben. Dit leidt niet alleen tot meer legitimiteit maar ook tot een grotere tevredenheid.

Kaders en onderzoek
Het is voor de uitvoering van het project noodzakelijk dat wij inzicht krijgen in de ruimte die ons
gemeentebestuur ons biedt. Daarnaast is het ook nodig dat wij inzicht krijgen in de knelpunten die de
burger ervaart en welke rol zowel de gemeente als de burger daar in heeft. Vooral willen wij
voorafgaand aan de uitwerking van dit project de zwijgende meerderheid aan het woord laten. Wij
willen hiermee voorkomen dat wie het luidst spreekt ook het meest wordt gehoord. Concreet gaan wij
onderzoek doen bij het lokaal bestuur, zowel politiek als uitvoerend. Een algemene enquête onder
burgers in onze gemeente waarin zij bevraagd worden over voor- en nadelen van het huidige systeem
maakt ook deel uit van ons onderzoek.
De resultaten van dit onderzoek en de wettelijke kaders zullen leidend zijn bij het bedenken van een
praktische en uitvoerbare aanpassing van, of aanvulling op, het huidige systeem. Wij dienen er voor te
waken dat met het oplossen van het ene probleem niet een nieuw probleem ontstaat. Dit vraagt om een
voorzichtige benadering en uitvoering van dat wat er bedacht wordt.

Doelstelling
Met een pluriforme groep jongeren, deskundigen, inwoners en beleidsmakers wordt er binnen een jaar
een aanvulling op, of een aanpassing van, de huidige bestuurscultuur voor de gemeente Heumen en haar
inwoners bedacht, uitgevoerd in een pilot en geëvalueerd zodat de relatie tussen inwoners en de
gemeente wordt versterkt.

Realisatie
In abstractie verbeeld is het traject voorafgaande aan de projectweek convergerend, de projectweek zelf
het brandpunt en het vervolg divergerend. Dit betekent dat er in het vervolg naast jongeren ook
volwassen burgers betrokken zullen worden.
Voortraject projectweek
De komende maanden zal de bestuursvorm zoals deze is bedacht tijdens de projectweek in 2015 verder
worden uitgewerkt. Het doel hiervan is om alle elementen van de bedachte bestuursvorm te nuanceren
en er achter te komen waar de mogelijkheden en valkuilen zitten. Het resultaat zal een realistischer
beeld geven van de mogelijkheden. Hiervoor worden vijf projectavonden georganiseerd waarin de
verschillende onderdelen van de bedachte bestuursvorm worden uitgewerkt. De initiatiefgroep draagt
zorg voor de samenhang van deze verschillende onderdelen.
Tegelijkertijd zal er een onderzoek worden uitgevoerd naar knelpunten die worden ervaren door de
lokale overheid en door burgers. Dit doen wij door middel van gesprekken met beleidsmakers enerzijds
en een enquête onder burgers anderzijds.
De uitgewerkte bestuursvorm en het onderzoek zullen de basis zijn voor een nieuwe projectweek waarin
wij ons met een groep jongeren willen afzonderen om op een intensieve en doelgerichte wijze tot het
beoogde resultaat te komen.

Uitvoering projectweek
Het voornemen is om een projectweek te organiseren van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28
oktober 2016. Een projectweek zoals wij die voor ogen hebben vraagt de nodige logistieke en
organisatorische inzet. Er zal een mooie locatie worden geboekt om ons te verzekeren van voldoende
deelname vanuit jongeren. Om te zorgen voor een goede werksfeer is een ruime locatie een
basisvoorwaarde. Dit is een van de randvoorwaarden die het mogelijk maakt dat de focus en de energie
van de deelnemers maximaal op het project gericht zijn. Wanneer de locatie te dicht bij huis is, bestaat
de mogelijkheid om tussendoor beïnvloed te worden door zaken vanuit het dagelijkse leven. Afzondering
biedt de voorwaarde voor volledige focus op het onderwerp. Zowel de vorm als de inhoud van het
programma worden vooraf vastgesteld en uitgewerkt. Omdat wij verschillende beleidsmakers en
deskundigen willen uitnodigen gaan wij met hen van tevoren overleggen en hen inpassen in het
programma. Verder dient het programma zodanig te worden samengesteld dat het toegankelijk is voor
jongeren van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus. Omdat wij een duidelijk doel voor ogen
hebben gaan wij convergerend naar deze projectweek toe werken.
Inhoud projectweek
Tijdens de projectweek is het de bedoeling om van de ongetwijfeld idealistische bestuursvorm een
werkbaar concept te maken dat toepasbaar is binnen de gemeente Heumen. Om dit te bereiken wordt
eerst informatie aangereikt over het huidige functioneren van het lokaal bestuur. Tijdens de
bijeenkomsten voorafgaand aan de projectweek is hieraan al aandacht besteed, tijdens de projectweek
is het de bedoeling om hier dieper op in te gaan. Vervolgens worden activiteiten dusdanig ingericht dat
er aan het eind van de projectweek een werkbaar voorstel is bedacht dat besproken kan worden met het
gemeentelijk bestuur en de inwoners van de gemeente Heumen. Doel van dit voorstel is om de
legitimiteit van het bestuur te vergroten, de communicatie te verbeteren en burgers meer te laten
participeren in de inrichting en besluitvorming rondom actuele thema’s en nieuwe initiatieven. Hiervoor
worden personen uitgenodigd van het huidige bestuur. Wij gaan ook onafhankelijke deskundigen
uitnodigen om samen met de beleidsmakers en de deelnemers te komen tot een realistisch concept. Een
belangrijk onderdeel van dit concept zal zijn dat inwoners beter met elkaar en met het bestuur gaan
samenwerken. Wij streven ernaar om tijdens de projectweek een concreet onderwerp te kiezen waarop
wij gaan inzetten om de leefbaarheid in de gemeente te vergroten.
Het programma van de projectweek zal in augustus worden uitgewerkt aan de hand van het resultaat
van het voortraject. Na afloop van de projectweek zal een verantwoording worden geschreven met
daarin de uitkomst, de argumenten en de implicaties van het resultaat. Óf en hoe de uitkomst van de
samenwerking tijdens de projectweek kan worden geïmplementeerd dient in samenspraak met het
huidige bestuur, de bevolking en de uitvoerders te worden bepaald aan de hand van de wenselijkheid en
de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Vervolg projectweek
Na afloop van de projectweek zal er in overleg met alle betrokkenen een pilot worden gestart. Het in de
projectweek bedachte thema omtrent leefbaarheid zal in het vervolgtraject worden uitgewerkt en
uitgeprobeerd in de pilot. Tijdens de uitvoering van deze pilot is het van belang dat communicatie,
samenwerking en dialoog centraal staan.
Hiervoor zal draagvlak worden gezocht bij het huidige bestuur en de inwoners van de gemeente
Heumen. Het is essentieel dat dit project breed wordt gedragen anders schieten wij het doel van
burgerparticipatie voorbij. Wij kijken uit naar een project waarin burgers en overheid nauw met elkaar
samenwerken. Een verbeterde verstandhouding tussen het gemeentelijk bestuur en de bevolking draagt
immers in grote mate bij aan leefbaarheid in onze gemeente.
Educatieve waarde voor deelnemers
Dit project wordt uitgevoerd met een pluriforme groep jongeren van 15 tot 28 jaar om de samenwerking
en deskundigheid van deze jongeren te bevorderen. Op deze wijze wordt een leerzame ervaring
gecreëerd waarmee tevens een steentje kan worden bijgedragen aan bestuurlijke vernieuwing. Met dit
project willen wij ook een bijdrage leveren aan het politiek bewustzijn van de deelnemers. Wij hopen op
meer betrokkenheid van jongeren bij met name ons lokaal bestuur. Wij streven naar een zo groot
mogelijke variatie binnen de deelnemersgroep. Hierdoor worden jongeren van verschillende leeftijd,
achtergrond en opleidingsniveau gestimuleerd om samen te werken en begrip voor elkaar op te
brengen.
Begroting
Voor dit project streven wij naar cofinanciering. De Stichting Jeugdbelangen Malden verzoekt de
gemeente om een bijdrage van € 4.660,00 uit het initiatievenbudget. Dit bedrag wordt verdeeld over de
volgende posten:
- Vervoer: Wij vragen ouders en jongeren die in het bezit zijn van een auto om de deelnemers van en
naar de locatie te vervoeren. Wij willen hen een vergoeding bieden voor de verbruikte brandstof uit het
projectbudget. Professionals en deskundigen bieden wij een kilometervergoeding.
- Accommodatie: Wij zoeken een passende en afgelegen accommodatie op een afstand van minimaal 50
kilometer van de gemeente Heumen. De accommodatie dient beschikbaar te zijn voor 25+ personen.
- Activiteitengeld: Om met een pluriforme groep een dergelijke complex onderwerp te bespreken heb je
verschillende werkvormen nodig. Deze werkvormen zullen op een creatieve en speelse manier worden
aangeboden. Daar zijn materialen voor nodig. Bovendien is er een bedrag voor kantoorartikelen
gereserveerd.
- Levensmiddelen: Tijdens de projectweek zal er elke dag gekookt worden door de deelnemende
jongeren. In deze begroting zijn levensmiddelen opgenomen om de deelnemers te voorzien van eten en
drinken. Het initiatievenbudget laat dit niet toe. De Stichting Jeugdbelangen Malden levert hiervoor een
financiële bijdrage.

Bijdrage vanuit de deelnemers:
Wij kiezen er niet voor om de deelnemers een financiële bijdrage te vragen. Hiervoor zijn een aantal
redenen. Niet alle jongeren uit de gemeente hebben vanuit zichzelf interesse voor politiek. Om de
pluriformiteit te waarborgen willen wij de drempel tot deelname zo laag mogelijk houden. Bovendien
hebben de meeste jongeren in de vakanties een bijbaan. Zij zullen hier vrij voor moeten vragen.
Werkende jongeren nemen hier ook een week vrij voor. De derving van deze inkomsten vinden wij
voldoende bijdrage. De deelnemende jongeren investeren dus zelf ook in het project.
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Conclusie
Deelname aan dit project is op zich al een vorm van burgerparticipatie. Door de resultaten over het
voetlicht te brengen en te implementeren worden vrijwel alle bewoners van de gemeente Heumen actief
betrokken bij ons lokaal bestuur.
“Wij zijn als gemeente de eerste overheid van onze inwoners: wij staan het dichtst bij onze inwoners.
Vanuit deze positie willen we aansluiten op hun verwachtingen, behoeften en initiatieven. Om de goede
dingen te kunnen doen, is het betrekken en horen van inwoners dus essentieel.”
Visienota Versterking Burgerparticipatie 2015 van de gemeente Heumen
Wij hopen van harte dat u ons initiatief financieel en inhoudelijk wilt ondersteunen. Op deze wijze willen
wij graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de deelnemers en aan de leefbaarheid en
samenhang in onze gemeente.
Namens de deelnemers aan ‘Ik heb wat te vertellen’, de initiatiefgroep,
Emma Kroes, Frederike van Kempen, Isabella Gerrits, Denisa Mulic, Giel nieuwenkamp, Thijs Custers
Namens de Stichting Jeugdbelangen Malden,
Ravenn Koolen, Voorzitter
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Pro memorie
Zoals u in het projectplan kunt lezen is er voor het project professionele ondersteuning nodig. Het
jongerenwerk voor dit project is zeer tijdrovend. Een projectweek zoals voorgesteld in de
initiatiefaanvraag is niet voorzien in het werkplan van het jongerenwerk voor 2016, de hiervoor
gereserveerde uren zijn bedoeld voor de afwikkeling van het initiële project. Wij verzoeken om die reden
om 100 uur extra jongerenwerk, te leveren door de Stichting Welzijn Groesbeek. Wij van de Stichting
Jeugdbelangen Malden zijn van mening dat deze ondersteuning van belang is voor een succesvolle
invulling van het project. De professionele ondersteuning zal een heel aantal zaken oppakken:
-

Ondersteuning vergaderingen en bijeenkomsten

-

Helpen met het verwoorden van plannen en verslagen

-

Bemiddelt bij conflictsituaties

-

Zorgt voor pluriformiteit

-

Begeleidt de activiteiten

-

Coördineert de activiteiten

-

Geeft aanvullende informatie over de onderwerpen

In de afgelopen jaren hebben wij het aantal jongerenwerkuren achteruit zien gaan en we hebben de
negatieve effecten daarvan gevoeld. Als dit project uit het huidige aantal jongerenwerkuren moet komen
zal dit ten koste gaan van andere essentiële onderdelen van het jongerenwerk. Wij hopen op uw begrip
voor deze aanvraag,
Namens de Stichting Jeugdbelangen Malden,
Ravenn Koolen,
Voorzitter

