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rticipatie
Kamillethee deel 2

Bu rgerpa

lnteressante llteratuur: ambtenaar Eduard Terurisga is op het
gemeentehuis van Hupschoten, mool gelegen ln de heuvels van Oost
Gronlngen, druk aan het lezen. Het handboek: Houd Burgers Buiten
(HBB) ls precles wat hlj nodig heeft. Wethouder Bokklng heeft hem
opgezadeld met een onzallge klus waar hU al zlin vaardlgheden vooÍ
nodlg heeft om dit ln goede gemeentelflke banen te lelden: burgers
betrekken b[ beleid en bestuurlfike zaken op zljn werkveld Groen en
Geel.

Hij heeft ammunitie nodig om dit

lijk

proces te keren. Hij is een man
met een missie. Gewapend met een
kopje kamillethee en bitterkoekjes

de levensvreugde op zijn maandelijkse betaling en heeft die een kort

leest hij aandachtig door. Suggesties
om de vergaderingen met de Ac-

deze ideeën is het tijd voor nog een

tiegroep de 3 B's (burgers, boeren,
buitenlui) in goede banen te leiden
zijn: houd het kort, zeker niet al te
vaak en vooral wijblijvend. Terwisga besluit dus geen agenda of verslag te maken en bij aanvang van
de vergadering eerst aan te geven
dat hij over een uur weg moet voor
een nog belangrijker vergadering.
Veel kamillethee en bitterkoekjes
op tafel helpen ook, want met een

volle mond geen spreektijd.
diep

Ver-

je niet in

burgerparticipatie
leest hij vervolgens. De toelichting
verschaft meer duidelijk: meer kennis over het onderwerp leidt tot
ongewenste effecten want je raakt

onbewust besmet met verkeerde
ideeën. Uiterst gevaarlijk en ongewenst dus. Perk onderwer?en en
werkveld drastisch in, is de volgende suggestie. Een hele goede tip.

Terwisla besluit om hier proactief
mee om te gaan door het discussiepaper Nieuw Maaibeleid Kunststofgrasbanen; Strategie en Kader pro.
minent en met de hoogste prioriteit
te gaan bespreken binnen de werkgroep.

staat er i.p.v. loonstrook, gederF

carrièrepad. Gerustgesteld door
kopje kamilletheeils basis conditie om de invloed van burgers te
beperken stelt het Handboek HBB:
voorkom dat er een gelijk speelveld
gaat ontstaan in de verhouding gemeente en burgers. De toelichting
verschaft hierover meer duidelijk-

heid. Instrumenten hiervoor zijn
o.a. geen

sleutelinformatie aan bur-

gers verstrekken, niet bespreken /

antwoorden

/

uitvoeren en niet

betrekken bij belangrijke trajecten
met andere spelers op het Groen
Gele werkveld. Ook dient ter alle

tijden voorkomen te worden dat
de discussie teveel gebaseerd wordt
op feiten. Dit beperkt de beleidsmatige en bestuurlijke vrijheidsgraden

teveel. De volgende aanbeveling is

wat minder relevant in zijn ogen:
kaap zo snel mogelijk goede ideeën

en initiatieven van burgers en etaleer ze snel naar buiten alsofze uit
de koker van de gemeente of nog

beter wethouder Bokking komen.
De kans dat dit gebeurt is in zijn
ogen wel erg klein.

- -

De volgende suggeitie is nog

mooier: voorkom zo veel mogelijk
een inhoudelijke discussie of open

Terwisga stopt nu met lezen want
hij is ervan overtuigt dat hij voldoende ammunitie heeft om deze
uitdaging te pareren. Als deze aan-

dialoog. Het overleg mag zeker niet
ontaarden in een wije uitwisseling van ideeën, een open dialoog
met oordeelsvorming en meningsvorming en transparante onder-

pak werkt dan lost het probleem
zich vanzelf op want uitnodigen,
kanaliseren en frustreren werkt altijd.

bouwde besluiworming door het

Het is al snel laat geworden en hij

bevoegd gezag. Het mag ook niet te

pakt zijn, binnen het gemeentehuis beroemde "tefal" jas met de
vele zakken, waaruit afirisselend
komen: kan niet, mag niet, lukt

concreet ofpraktisch worden want
dan leg je je bestuurlijk vast en
wordt je voorspelbaar en afreken-

baar. Terwisga ziet wel mogelijkheden in met de volgende aanpak:
zet elk onderwerp in een tijdlijn en
processtappen, ga voor abstracte
vergezicht discussies (daar is iedereen het over eens) en als het moet:
ontsnappen in technische en juridische details. Dit volgen die burgers
toch niet. Als deze aanpak toch niet
lukt en de wethouder in het uiter-

niet, al geprobeerd, geen tijd, geen
prioriteit, niet wenselijk, niet haalbaar, te duur en tot slot: wil ik ni--t.
Deze bij collegae beroemde en bij
burgers beruchte jas, zit hem a1s gegoten.Genoeg van al die thee spoedt
hij zich snel op zijn electrische
leasefiets, met een teweden gevoel,
naar huis om te gaan genieten van
een gïote gele rakker.

ste geval met concrete resultaten
en uitspraken moet komen: dan
alleen met een lange tijdhorizon
en zeker met een scope tot na de
volgende verkiezingen. Onder het
hoofdstuk Ontsnappen valt ook een
mooie suggestie op: Stel een nieuwe
medewerker aan met functieprofiel
Burgerparticipatie. Kanaliseer alle
burgerparticipatie zaken naar deze
medewerker en jij bent van dit geduvel af. De gemeente geeft op deze
wijze dan ook aan dat het onderwerp belangrijk is. Of het werkt is
natuurlijk wel zeer de waag denkt
Terwisga, gebaseerd op jarenlange
ervaring. Een inspanning is zeker

geen garantie voor resultaat. Een

beetje medelijden heeft Terwisga
wel met deze collega: waarschijn-
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