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Werkgroep bestuurlijke vernieuwing 31-05-2021 
 
De afgelopen vergadering kon ik niet bijwonen. Ingrid van Breda verzocht mij om alsnog mijn 
commentaar te geven op het te bespreken document “Toelichting Reglement van Orde en 
document Ruimte voor inwoners” 
Hieronder volgt dit.  
 
 
Waar gaat het document over 
Het document gaat in op formele mogelijkheden om gedurende besluitvormingsprocessen mee te 
doen en inbreng te hebben. Ik vat dit wat kort door de bocht maar samen als “inspraak”. 
Het document vormt een goede weergave van de mogelijkheden daartoe. 
Deze mogelijkheden bestaan al langer en het is goed om ze keurig op een rijtje te hebben. 
 
Toch zit daar zelden het probleem. 
Burgers die moeite hebben met ontwikkelingen kunnen meestal die wegen wel vinden en maken 
daar ook gebruik van. 
In de raad zien we, wat dat betreft gelukkig, regelmatig insprekers. Mijn ervaring is dat die zeer 
serieus genomen worden. 
 
De mogelijkheden tot inspreken zijn goed en goed geregeld. Het document zal verbeteringen 
inhouden t.o.v. eerdere documenten. Ik kan dat niet overzien.  
Ik heb niet de indruk dat de inspraak met de invoering van wat in dit document staat 
fundamenteel anders gaat worden.  
 
Welke relatie is er met het motto duurzaam en dienstbaar 
Het motto voor deze bestuursperiode is “duurzaam en dienstbaar”. Het zou interessant zijn om de 
resultaten van de operationalisatie van de ambities daarvan te beoordelen. 
Bestuurlijke vernieuwing zal zeker een relatie moeten met het motto en dan vooral met het aspect 
dienstbaar.  
 
Hoe scoort de nota op dienstbaarheid 
De voorliggende nota is noodzakelijk en m.i. prima in orde.  
Op het aspect dienstbaar zullen we er nog maar weinig stappen mee zetten. 
 
In de inspraak zijn problemen m.i. minder aan de orde.  
Problemen worden pas echt duidelijk als er conflicten gaan ontstaan. Conflicten hebben altijd 
relatie met het aspect ‘dienstbaar’, of althans de perceptie daarvan. Laten we daar op inzoomen. 
 
Wanneer is een gemeente perfect dienstbaar? 
Stelling: Een perfect dienstbare gemeente neemt alleen besluiten die door iedereen begrepen en 
geaccepteerd worden. 
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Dat burgers het met alle besluiten eens zullen zijn is uitgesloten. De gemeente houdt zich per 
definitie bezig met belangenafweging. Daar zal nooit iedereen het mee eens zijn. ‘Begrepen’ en 
‘geaccepteerd’ zijn echter al een stuk haalbaardere zaken.  
Daar moet je als gemeente een goed cijfer voor kunnen halen. 
 
Waar kunnen we dienstbaarheid wel aan afmeten 
 
Procedures 
Niet geaccepteerd (en misschien ook niet begrepen) komt het meest duidelijk naar voren als 
burgers procedures tegen de gemeente gaan starten, vooral in ruimtelijkeordeningszaken en 
bouwzaken. 
Die procedures zijn relatief goedkoop en leveren veel vertraging op. Je zou kunnen zeggen dat 
dit soort procedures een graadmeter zijn voor het succes van de inspraak en de communicatie 
over de plannen. 
 
Niet elke bezwaarmaker zal gelijk hebben, we kunnen een bezwaar wel tenminste als een klacht 
zien. Men is het er niet mee eens en/of het besluit is niet begrepen en geaccepteerd. 
Hoeveel van dit soort klachten zijn er, hoeveel kun je er hebben om de dienstbaarheid nog een 
voldoende geven? Hoe moeten we dit verbeteren? 
 
Kleine conflicten 
Meer concreet, maar minder in de openbaarheid zijn de ‘kleinere’ conflicten. Die spelen vaak 
alleen op individueel niveau en zijn voor de betreffende burgers juist heel groot.  
Raadsleden ontvangen brieven van burgers over ervaren misstanden, of ze worden erop 
aangesproken. Die zaken komen meestal niet voor de rechter. Die zijn voor de meeste burgers te 
kostbaar, terwijl de gemeente wel genoeg fondsen heeft om zich te verweren.  
 
Het karakter van opmerkingen is, als ik ze voor de vuist weg mag categoriseren: onbegrijpelijke 
besluiten, maatregelen die schade opleveren, ambtelijke willekeur, eindeloos doorprocederende 
gemeente, als te strikt of juist te slap ervaren handhaving etc. 
Ook deze klagers zullen lang niet altijd gelijk hebben. In elk geval kun je er wel van zeggen dat 
we deze burgers er niet van kunnen overtuigen dat recht gedaan is. Ook dit kun je tenminste als 
een klacht definiëren. 
Ook hiervoor geldt: Hoeveel van dit soort klachten zijn er, hoeveel kun je er hebben om de 
dienstbaarheid nog een voldoende geven? Hoe moeten we dit verbeteren? 
 
Wat beveel ik aan 
Het lijkt me goed om deze materie vanuit het perspectief van het motto voor deze 
bestuursperiode te bezien en de knoppen op het dashboard in te richten op het bovengenoemde. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Fred van Brederode 
Burgerlid VVD Goirle 
 
 
 
 


