Terugblik op een praktijkcase
door Riek Lem

Eemnes in dialoog
met de samenleving
“De samenlevingskracht is vrijgekomen”
Sinds de dertiende eeuw, toen Eemnes voor het eerst opdook in officiële
documenten, zijn de inwoners trots op hun stad. Na de Allerheiligenvloed
van 1170 werd het bewoonbare gebied stap voor stap onttrokken aan het
moeras. De ontginning kwam steeds dichter bij de grens van Holland, wat
de graaf van Holland in 1325 ertoe bracht een grens te markeren met
leeuwenpalen. Sinds 1352 heeft Eemnes stadsrechten, maar het eigen
bestuur, toen bestaand uit 13 schepenen, wordt al genoemd in 1339.
De geschiedenis van Eemnes speelde zich in de eeuwen daarna letterlijk af
in het spanningsveld tussen Utrecht en Holland, tussen de verschillende
godsdiensten na de Reformatie en tussen de strijdende partijen in de
ingewikkelde Hoekse en Kabeljauwse Twisten.
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Samenwerken of samengaan?
Discussies over het bestuur van de gemeente zijn
ook al oud. In de negentiende eeuw deelde Eemnes
een burgemeester met de gemeente Baarn. De
bestuurlijk ‘grote’ schaal - de gemeenten hadden
samen meer dan 5.000 inwoners - was in 1895 de
aanleiding om in Eemnes een eigen burgemeester
te benoemen. De gemeente Eemnes had toen 1.261
inwoners. Ongetwijfeld was er ook destijds geen
eenduidig antwoord beschikbaar op de vragen: Wat
is groot in bestuurlijke termen en wanneer spreek
je van te groot of te klein? Kun je het redden met
samenwerken, zoals het delen van een
burgemeester of gezamenlijke ambtelijke
diensten? Of geeft volledig samengaan meer
voordelen? In welke mate moeten historisch
gegroeide opvattingen en emoties, al dan niet
gerelateerd aan godsdienstige achtergronden,
gehonoreerd worden? Het zijn vertrouwde thema’s
in de geschiedenis van Eemnes, evenals de
vraagstukken op de grens van twee provincies,
met elk hun eigen prioriteiten en aanpak.
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Burgemeester
Roland van Benthem van Eemnes:
“Kleinschaligheid honoreren is erg belangrijk in het
lokaal bestuur. Kijk naar de grote landelijke
gemeenten die tot stand zijn gekomen via
herindeling. De nieuwe, grotere gemeenten die veel
aandacht hebben voor de kleine kernen, en daar ook
beslissingen neerleggen, zijn het meest succesvol.
Ook in de grote steden zie je dat het belang van het
kleinschalige in de wijken en buurten toeneemt.
Hieruit is ook de enorme groei van de lokale partijen
te verklaren. Zeker wanneer die worden gevoed
vanuit de emotie ‘ze pakken ons dorp af, wij willen
opkomen voor onze eigen identiteit’. Mensen zijn
het meest betrokken bij wat dicht bij hen staat, en
daar moet je rekening mee houden.”
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Trots op identiteit  
Wat betekent dat voor de toekomst?
Voor de inwoners van de gemeente Eemnes van nu telt alleen de
huidige en toekomstige problematiek. “Wij zijn trots op onze
identiteit als Eemnessers en dat willen we blijven”, zeggen
betrokkenen vanuit de gemeente en inwoners tijdens een
groepsgesprek in het stadhuis, terugkijkend op het proces waarin de
toekomstvisie van Eemnes gevormd werd, met ondersteuning van
BMC. “De beslissingen die voor de inwoners belangrijk zijn, moeten
dicht bij hen genomen worden en zij willen zelf die beslissingen
kunnen beïnvloeden”, zegt burgemeester Roland van Benthem. Maar
ook de Eemnessers zien dat de huidige schaal van nog geen 9.000
inwoners niet groot genoeg is om helemaal hun eigen boontjes te
doppen. Wat is dan de oplossing: Samenwerken op ambtelijk niveau
of samengaan? Binnen de eigen provincie of over de grens met
Noord-Holland heen? Heeft de ambtelijke fusie met Blaricum en
Laren in Noord-Holland, met bestuurlijke prioriteit voor het
versterken van het dorpse karakter, gebracht wat de bedoeling was?
Wat is nu de positie van het Utrechtse Eemnes, in relatie met de
naburige Noord-Hollandse gemeenten? De gemeenteraad van
Eemnes besloot BMC in de arm te nemen om te helpen een weg naar
de bestuurlijke toekomst te zoeken.

Een van de redenen waarom de
keus op BMC is gevallen
herinnert raadslid Bas Pouw zich
nog goed. “Alle drie de
belangstellende bureaus hebben
interessante presentaties
gegeven. Wat ons in het verhaal
van BMC aansprak was het
praktische: we konden ons direct
goed voorstellen wat er zou gaan
gebeuren en we zouden daar zelf
ook een belangrijke rol in spelen.
Het werd geen peiling over wel of
niet zelfstandig, maar BMC
verbreedde het vraagstuk. En
BMC onderscheidde zich vooral
door het principe ‘wat je ziet, dat
krijg je’: de beide adviseurs die
het plan van aanpak
presenteerden gingen het ook
daadwerkelijk uitvoeren. En met
hen was er meteen een klik.”

BMC opperde de verbinding te maken tussen het samenlevingsperspectief van Eemnes en het bestuurlijk perspectief. Er kwamen
speeddates tussen inwoners en raadsleden, werkateliers met
ondernemers en maatschappelijke organisaties, een campagne via
social media en een inloopbijeenkomst voor raadsleden en inwoners.
Het meest in het oog springend was de inwonertop E100, met
honderd gelote inwoners, over de kernwaarden, samenlevingskracht
en maatschappelijke opgaven van Eemnes.

“Inwoners willen beslissingen
kunnen beïnvloeden”
Zeggenschap in de eigen omgeving
Naar aanleiding van de druk om te komen tot een grotere schaal
wilde de raad al geruime tijd weten wat de inwoners vonden van de
bestuurlijke toekomst en wat voor hen de belangrijkste thema’s
waren, vertelt raadslid Bas Pouw, al bezig met zijn derde termijn.
“Het ging aanvankelijk om de kwestie: zelfstandig blijven of niet? Die
vraag is inmiddels achterhaald. Het gaat nu om samenwerking: ja,
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mentaliteit hier. Er kwamen mensen die je anders
nooit ergens ziet”, zegt wethouder Jan van
Katwijk. Inwoner Gerard Beentjes vult aan:
“Mensen willen elke mogelijkheid aangrijpen om
hun zegje te doen over dingen die hen ter harte
gaan. Zo hoorden we over statushouders heel
andere meningen dan van de mensen die zich
hierover vaak prominent profileren. Ik houd mij
ook intensief met deze kwestie bezig, en het gaf
mij veel energie hoe daar tijdens de top over
werd gesproken.”
Het meedenken van de burgers heeft de raad
sterker en meer unaniem gemaakt, vindt
wethouder Jan van Katwijk. “Je wordt het in de
raad eerder eens wanneer je weet wat de grote
meerderheid van de inwoners vindt. Wij zijn ons
sterk bewust van het belang van onze besluiten.
Je kunt als raad niet zomaar even beslissen over
zoiets belangrijks als het voortbestaan van de
gemeente. Mensen willen zich hun identiteit niet
laten afpakken.” Inwoner Gerard Beentjes beaamt
dat: “De inwoners hechten aan zeggenschap in de
eigen omgeving.”

natuurlijk, maar met wie? Los daarvan wilden we
ook meer weten over opvattingen van Eemnessers
over actuele onderwerpen.”
De raad van Eemnes besloot het advies van BMC
te volgen en de discussie over de bestuurlijke
toekomst te koppelen aan hedendaagse thema’s,
dichtbij. De interactie tussen de gemeente en de
gemeenschap kwam op gang door middel van
speeddates met raadsleden. Raadsleden hadden
daarin geen sturende rol; zij vroegen zo neutraal
mogelijk om input vanuit de Eemnessers.

Als raad niet zomaar even beslissen
De opkomst bij de daaropvolgende bijeenkomst
E100 was groot. “Als je een persoonlijke
uitnodigingsbrief van de burgemeester krijgt, dan
ga je natuurlijk. Dat is nog wel de geldende
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Trekkersrol voor inwoners
met visie en daadkracht
In groepen van tien, onder neutrale gespreksleiding
van een ambtenaar, werden allerlei onderwerpen
besproken om het unieke van Eemnes te benoemen.
Uit deze dag kwamen diverse werkgroepen voort,
die in wisselende mate van activiteit met bepaalde
thema’s aan de slag gingen.
Raadslid Bas Pouw: “Je leert altijd het meest van de
praktijk. Ik heb wel een aanbeveling ten aanzien van
de ambtenaren die de gespreksgroepen begeleidden.
Voor sommigen was het moeilijk om zich inhoudelijk
afzijdig te houden en hun rol te beperken tot het
faciliteren van de discussie en de samenvatting. Een
volgende keer zou ik wat meer aandacht willen
besteden aan de voorbereiding, want niet iedereen
kan zomaar zijn eigen kennis van zaken of mening
naast zich neerleggen in zo’n proces. Bovendien
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moet je als gespreksleider weten om te gaan met bepaalde mensen
die een heel sterke mening hebben en anderen daarin meeslepen.
Zij kunnen een te zwaar stempel drukken op de conclusie van de
gespreksgroep. Je moet je er wel van bewust zijn dat je ook de
mening van de anderen moet meenemen in het geheel van de
discussie. Dus niet de regie nemen, maar het gesprek in lichte vorm
faciliteren. De meeste mensen vinden dat differentiëren moeilijk; dat
moet je dus leren.”
Gemeentesecretaris Else Ruizeveld de Winter over de werkgroepen:
“Wanneer ze aansloten bij een al lopend initiatief, bijvoorbeeld
vanuit een kerk of vrijwilligersorganisatie, waren de werkgroepen
het meest actief en effectief.” Dat geldt met name voor de groep die
zich inzet voor de integratie van nieuwkomers in de gemeente,
naadloos aansluitend bij het werk van de stichting Nieuwe Buren
Eemnes. Deze stichting organiseert een warm welkom voor nieuwe
statushouders en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond,
onder andere met een taalcafé en een textielatelier met de naam
Knip-Oog. “Maar,” zegt wethouder Sven Lankreijer, “ook waren er
werkgroepen die na enkele bijeenkomsten min of meer in de
slaapstand terechtkwamen. Het blijkt dat een actieve houding van
burgers zich moeilijk voor de langere termijn laat organiseren.
Essentieel is of er enkele inwoners bereid zijn om met visie en
daadkracht de trekkersrol op zich te nemen en of je daarin als
gemeente per werkgroep de juiste ondersteuning kunt bieden.”

Niet zenden, maar ideeën ophalen
Raadslid Wilma de Boer vertelt smakelijk hoe zij tijdens de
speeddates in contact kwam met de jongeren. Eerst vonden ze het
vreemd: hoezo komt die mevrouw zich nou met ons bemoeien? Maar
toen er gesproken werd over wat zij het liefste willen in Eemnes, was
er ook met deze groep inwoners binnen de kortste keren sprake van
interactie, die nieuwe inzichten opleverde. “Je moet niet alleen
zenden, je moet vooral nieuwe ideeën ophalen.”

Menselijke maat is essentieel
Burgemeester Roland van Benthem: “Het belangrijkste is de menselijke
maat. Op dat niveau treden er de minste spanningen op tussen wat
wordt gezien als emotie - het vasthouden aan het bekende - enerzijds
en de keuze voor de efficiëntie van de grotere schaal anderzijds. In de
bestuurlijke cultuur moet zichtbaar zijn dat je openstaat voor de
inbreng van de inwoner en dat de gemeente gemakkelijk is te vinden.
Dus is het zoekproces van Eemnes gericht op het vinden van een

14

Wilma de Boer vindt dat er nog wel
wat valt te leren van het project.
“Het belangrijkste is dat mensen
teruggekoppeld krijgen wat er met
hun inbreng is gebeurd. Veel mensen
zijn teleurgesteld, omdat ze niet
gehoord hebben wat er met hun
ideeën is gedaan. Dan ontstaat er
scepsis. Ook belangrijk: een
einddatum vaststellen voor de
werkgroepen, wat niet voor elke
werkgroep hetzelfde hoeft te zijn.
Anders blijft het maar zo’n beetje
doorsudderen zonder dat iemand de
precieze stand van zaken kent. Dan
sterft het een zachte dood of wordt
het vooral een zaak van de diehards.
Dat is toch heel erg jammer. Je moet
dus wel wat regisseren - ‘Wij willen
horen wat jullie vinden over dit
onderwerp’ - en je moet regelmatig
terugkoppelen waar de groep staat
in dat proces. Elke afronding moet
gemarkeerd worden. Vervolgens
behoor je adequaat te melden wat er
met het advies is gedaan, en
waarom. Communicatie en
verwachtingsmanagement zijn dus
essentieel.”

BMC | Uitzicht

partnergemeente met dezelfde bestuurscultuur. Dat kun je niet op alle
onderwerpen even goed profileren. Inwoners hebben vaak geen zicht
op grotere zaken, zoals veiligheidsregio’s. Bovendien: als je de grotere
bestuurszaken over de provinciale grenzen heen zou willen
organiseren, wordt ’t razend ingewikkeld. Dat soort vraagstukken blijft
liggen op het bord van het democratisch gekozen bestuur.”

Samenlevingskracht vrijgekomen
Terugkijkend op het dialoogproces zegt burgemeester Van Benthem:
“De inwonertop heeft ons heel veel geleerd over de thema’s die de
inwoners voor hun gemeente belangrijk vinden. De conclusie die wij
trekken over de toekomst van de gemeente is dat we de behoefte aan
kleinschaligheid zullen honoreren. We kennen nu beter de sentimenten
jegens de gemeenten die voor samenwerking of samengaan in
aanmerking komen. Anders gezegd: we hebben inzicht gekregen in het
profiel en de kernwaarden van de gewenste nieuwe gemeente. De
samenlevingskracht is vrijgekomen. Die factor is net zo belangrijk als
de bestuurlijke thema’s die niet zo vooraan staan in het blikveld van de
inwoner. Het mooie van dit proces is dat je vanuit harmonie kunt
werken aan besluiten, in plaats vanuit discrepantie.”

Gerard Beentjes, oprichter van de stichting Goede Buren Eemnes
verwijst ter inspiratie naar het gedicht “Goede Buren” van Erik van Os

Jasper de Wit
partner
Jasper de Wit is werkzaam als partner
Bestuur & Organisatie. Met zijn team
is hij continu op zoek om het verschil
te maken op het gebied van
uiteenlopende politiek-bestuurlijke
vraagstukken,
organisatieontwikkeling,
samenwerkingsvraagstukken (binnen
en tussen organisaties) en financiën.
Met aandacht voor iedere unieke
opdrachtgever, met waardering voor
iedere lokale context.
Kwaliteitsontwikkeling, omgaan met
vernieuwing, het creëren van
beweging en de factor mens staan in
zijn aanpak centraal. Kortom: de goede
dingen doen en die dingen goed doen.

Burenliedje
Onze buren (links)			
hebben volgens mij
hele leuke (rechts)			
buren
want die buren
dat zijn wij!

onze buren (rechts)
hele leuke (links)

Vervolg op regionaal niveau
De top in de gemeente Eemnes krijgt navolging op regionaal niveau.
Het burgerpanel zal ook in deze periode twee tot vier thema’s per jaar
onder de loep nemen. Er wordt goed nagedacht over de vraagstelling
en van tevoren wordt de manier van terugkoppelen afgesproken. Het
mes snijdt aan twee kanten: inwoners hebben behoefte aan
participeren en bestuurders hebben behoefte aan participerende
inwoners. Dat vergroot zowel de kwaliteit van de besluitvorming als het
draagvlak voor de genomen besluiten.
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