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Inleiding

Onderzoeksopzet

Gemeente Moerdijk

Quick Scan Lokale Democratie
De gemeente Moerdijk wil samenwerken met inwoners. Daarom is het belangrijk om te weten wat de inwoners vinden van het lokale bestuur en hoe het
functioneert. De afgelopen tijd hebben de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en ambtenaren samen met inwoners gekeken wat er
goed gaat en wat er beter kan. Startpunt was een online enquête (de Quick Scan Lokale Democratie), die in september 2021 ingevuld kon worden. In deze
enquête is gevraagd aan inwoners hoe zij de democratie in Moerdijk ervaren. Wat vinden inwoners van de manier waarop in de gemeente besluiten worden
genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk genoeg? Vinden inwoners dat zij voldoende kunnen meedenken, meebeslissen en meedoen?
De Quick scan is een onderdeel van Democratie in Actie, een programma van het ministerie van binnenlandse zaken, de VNG e.a.
Het is een landelijk programma met een vaste vragenlijst met een aantal maatwerkvragen. De antwoorden zijn deels uitgesplitst op kern.

Kernavonden
De uitkomsten van de enquête zijn op 11 kernavonden met inwoners besproken. Tussen oktober en januari 2022 heeft een afvaardiging van het
gemeentebestuur elke woonplaats bezocht. In verband met de coronamaatregelen zijn de bezoeken in januari digitaal georganiseerd. Tijdens de avonden zijn
inwoners, het gemeentebestuur, de gebiedscoördinatoren en raadsleden samen op zoek gegaan naar punten waarop het beter kan of moet. De verslagen
van de kernavonden en de presentaties van de resultaten zijn terug te vinden op www.moerdijk.nl/mijnmening
Tijdens de kernavonden zijn door de burgemeester vooral de volgende vragen aan de inwoners:
“Wat verrast u, waar bent u blij mee, wat begrijpt u nog niet, waarmee wilt u aan de slag,
wat wilt u uitdiepen en wat moet in de verbeteragenda worden opgenomen?”

Deelnemers
In totaal hebben 964 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld, 12 raadsleden, 3 collegeleden en 27 ambtenaren.
Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open antwoorden worden getoond in ‘Bijlagenboek bij Quick Scan Lokale Democratie’.
De open antwoorden zijn gecategoriseerd per kern en worden getoond in ‘Moerdijk – QSLD open antwoorden’.

Onderzoeksopzet
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Inwonertop en leeswijzer

Gemeente Moerdijk

Inwonertop
Dit eindverslag bevat de belangrijkste gemeentebrede resultaten uit de enquête en van de kernbezoeken. Het verslag is de basis voor de verbeteragenda,
waarmee de nieuwe gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 samen aan de
slag gaan. Het verslag wordt gepresenteerd tijdens de Inwonertop op 23 februari 2022. Met de aanwezigen worden de resultaten geprioriteerd en verdiept. Zo
vormen ze samen de door de gemeente op te stellen verbeteragenda.
De verbeteragenda bestaat uit vijf aanbevelingen (concrete acties ter versterking van de lokale democratie).
Leeswijzer
Dit verslag is opgedeeld in vijf thema’s:
Informatie & Communicatie
Betrokkenheid
Dorps- en Stadstafels
Thema- gebiedsgericht werken
Eigen kracht van de kernen
Per thema bespreken we de betreffende resultaten uit de enquête en de resultaten van de kernbezoeken. Daarnaast doen we themagerichte aanbevelingen
en bespreken enkele aandachtspunten uit de verschillende kernen van de gemeente Moerdijk.

Onderzoeksopzet
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Thema’s
t.b.v. de
Verbeteragenda

Behoefte aan meer informatie

Gemeente Moerdijk

Wat bedoelen we met communicatie- en informatievoorzieningen?
Er is vanuit inwoners behoefte aan betere informatievoorziening door de gemeente. Het betreft de informatievoorziening op drie onderdelen:
- Vroeg informeren, dus aan de voorkant goed communiceren naar en met inwoners;
- Advies/ mening ophalen, het serieus meenemen van inwoners in bepaalde plannen;
- Terugkoppelen, genomen besluiten uitleggen.
Wat zeggen de resultaten van de Quick Scan Lokale Democratie over communicatie- en informatievoorzieningen?
Uit de Quick Scan Lokale Democratie blijkt dat het er wat ruimte is voor verbetering op elk vlak van communicatie- en informatievoorziening zoals
hierboven genoemd. Een aantal resultaten uit de enquête onderstrepen dit. Bijvoorbeeld, nog geen kwart (22%) vindt dat de gemeente luistert naar de
mening van haar inwoners. Bijna de helft (45%) vindt niet dat ervoor wordt gezorgd dat voor iedereen duidelijk is hoe besluiten worden genomen en
wat er wordt besloten. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan meer terugkoppeling en uitleg. Bijna de helft van de respondenten vindt dat de gemeente
alle inwoners de kans geeft om mee te praten over lokale kwesties.

(Helemaal) eens
Mensen willen wel een
enquête invullen en zeggen
wat mis is, maar haken af
als ze geen terugkoppeling
krijgen

(Helemaal) oneens

… luistert naar de mening van haar inwoners (n=881)

22%

34%

…zorgt dat voor iedereen duidelijk is hoe besluiten worden
genomen en wat er wordt besloten (n=879)

17%

45%

…geeft alle inwoners de kans om mee te praten over lokale
kwesties(n=895)

48%

23%

Willemstad

Communicatie- en informatievoorziening
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Er is ruimte voor verbetering

Gemeente Moerdijk

Wat is er tijdens de kernbezoeken gezegd over communicatie- en informatievoorziening?
Tijdens de kernbezoeken is er veel gesproken over communicatie- en informatievoorziening. Uit de avonden blijkt dat inwoners behoefte hebben aan
meer terugkoppeling vanuit de gemeente over gemaakte meldingen, geleverde input en genomen beslissingen. Inwoners geven indirect aan dat dit
helpt bij de vertrouwensband tussen inwoners en de gemeente. Het zorgt er namelijk voor dat men beter begrijpt wat gemeente Moerdijk aan het doen
is en waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt. Gemeente kan actief terugkoppelen wat er gebeurt via verschillende kanalen, zoals bijvoorbeeld
lokale media. Wel merken inwoners uit verschillende kernen op dat een deel ook ligt bij inwoners en dat zij ook actiever kunnen participeren in
werkgroepen en meer kunnen doen dan alleen melden wat er misgaat.
Conclusie
De uitspraken van inwoners tijdens de kernavonden bevestigen de resultaten die zijn opgehaald met de enquête. Via beide wegen komt naar voren
dat er een aantal verbeterpunten zijn op het gebied van communicatie en informatie. Naast dat inwoners een aantal verbeterpunten noemen voor het
verbeteren van communicatie en de voorziening van informatie, zijn ze ook zelfkritisch en noemen ze zelf aandachtspunten voor inwoners.

17%

De gemeente vraagt wel
om de mening, maar ze
doen er vervolgens niet
veel mee

Heijningen

Inwoners zijn nieuwsgierig.
Publicaties moeten simpel en
goed te begrijpen zijn

Het sleutelwoord is
communicatie. Zeg wat je doet en
doe wat je zegt.

Fijnaart

Communicatie- en informatievoorziening

Klundert

‘Nee’ is ook een antwoord, maar
leg dan wel uit waarom jullie
antwoord ‘nee’ is.

Helwijk

9

Aanbevelingen informatievoorzieningen

Gemeente Moerdijk

Lokale media
De lokale kranten, zoals De Ster en de Fendert Lokaal, worden goed gelezen. Maak hier gebruik van door informatie
tijdig en laagdrempelig in deze krantjes te publiceren. Er blijkt behoefte te zijn aan offline communicatie vanuit de
gemeente wat er speelt. Lokale media is hier een goed middel voor. Belangrijk is dat de communicatie begrijpelijk is.

Verwachtingsmanagement
Inwoners hebben behoefte aan goed verwachtingsmanagement. Laat inwoners weten waar ze over mee kunnen
denken en maak duidelijk op welke manier dat kan. Daarnaast is het ook belangrijk om te laten weten wat er concreet
met de input van inwoners gaat gebeuren. Geef aan wanneer de inwoners wat terug horen en koppel deze informatie
ook terug. Pas het onderdeel verwachtingsmanagement ook toe op de ‘Buiten Beter-app’. Goed
verwachtingsmanagement heeft een positieve invloed op de vertrouwensband tussen inwoner en gemeente.

Uitleggen
Tijdens zowel de enquête als de kernavonden blijkt dat inwoners veel behoefte hebben aan een uitleg. Er is onbegrip
over waarom keuzes worden gemaakt en ze hebben het gevoel dat ze geen antwoord krijgen. Door het duidelijk
uitleggen van gemaakte keuzes, ontstaat er begrip en betrokkenheid bij inwoners. Dit hangt samen met de andere
aanbevelingen.

Luisteren
Dit geldt voor alle betrokken partijen: luister naar wat een ander te zeggen heeft. De gemeente kan luisteren naar
inwoners en naar wat hun mening en ideeën zijn. Dit zorgt er voor dat inwoners ervaren dat ze serieus worden
genomen. Andersom is net zo belangrijk: luister naar wat de gemeente heeft te zeggen. De gemeente kan namelijk
uitleggen waarom ze bepaalde keuzes maken, terugkoppeling geven of delen wat achterliggende gedachten van hun
keuzes zijn. Luister hier als inwoners dan naar. Beide partijen spelen namelijk een belangrijke rol in communicatie

Communicatie- en informatievoorziening
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Gemeente Moerdijk

Betrokkenheid is aanwezig

Wat bedoelen we met betrokkenheid?
Met betrokkenheid bedoelen we dat zowel inwoners als de gemeente zich met elkaar verbonden voelen en zich inzetten voor de kern. Dit kan op
allerlei verschillende manieren geuit worden. Een voorbeeld is dat de ambtenaren of het bestuur van de gemeente langs komt in de kern en een
persoonlijk gesprek start. Andere manieren om betrokkenheid te laten zien is rekening houden met de andere partij, elkaar tijdig infomeren over wat er
gaande is en zorgen voor transparantie.
Wat zeggen de resultaten van de Quick Scan Lokale Democratie over betrokkenheid?
Inwoners geven in de enquête aan dat er ruimte is voor de gemeente om inwoners beter te betrekken. Zo geeft maar één derde van de respondenten
aan dat de gemeente inwoners voldoende betrekt bij plannen, activiteiten en voorzieningen. Ook kan de gemeente meer doen om speciale
doelgroepen, zoals jongeren, ouderen en laaggeletterden te betrekken. Slechts 18% geeft aan dat de gemeente voldoende doet om deze groepen
mee te laten praten over lokale kwesties. 91% van de respondenten heeft tijdens het invullen van de enquête aangegeven het belangrijk te vinden dat
de gemeente inwoners meer laat meebeslissen over wat de gemeente doet in hun buurt of wijk. Hieruit blijkt hoge betrokkenheid van de inwoners.

Iedereen kan betrokken
zijn en worden, als ze dat
echt willen en daar de
moeite voor nemen.

(Helemaal) eens
… betrekt inwoners voldoende bij haar plannen, activiteiten en
voorzieningen (n=875)
… doet voldoende om speciale doelgroepen (zoals jongeren,
ouderen, laaggeletterden) te motiveren mee te praten over
lokale kwesties (n=756)
… gaat na hoe tevreden inwoners zijn met het verloop en de
uitkomst van besluitvorming (n=875)

(Helemaal) oneens

30%

42%

18%

40%

15%

44%

15%

44%

Zevenbergen

Betrokkenheid
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Gemeente Moerdijk

Betrokkenheid kan beter

Wat is er tijdens de kernavonden gezegd over betrokkenheid?
De inwoners hebben tijdens de kernavonden aangegeven dat ze behoefte hebben aan meer betrokkenheid vanuit het bestuur en de ambtenaren. Dit
kunnen ze op verschillende manieren laten zien. Laat je bijvoorbeeld zien tijdens de gebiedstafels, kom vaker persoonlijk langs in een kern, kom de
uitvoerende werkzaamheden zelf controleren en ga naar de mensen toe. Tijdens de gesprekken hebben inwoners gezegd dat meer betrokkenheid
positieve invloed zal hebben op de relatie met de gemeente. De meeste inwoners hebben aangegeven dat ze zelf betrokken zijn en dat andere
inwoners uit de kern ook betrokken zijn bij wat er gebeurt. Deze betrokkenheid kan vergroot worden wanneer de gemeente meer terugkoppelt en
transparanter is over waar ze mee bezig is en wat er achter de schermen gebeurt.
Conclusie
Betrokkenheid is een onderwerp dat wordt besproken in zowel de Quick Scan Lokale Democratie en tijdens de kernavonden. Tijdens beide komt naar
voren dat inwoners betrokken zijn, maar dat deze betrokkenheid vergroot kan worden. Daarnaast komt duidelijk naar voren dat inwoners behoefte
hebben aan meer betrokkenheid van de gemeente bij wat er speelt in de verschillende kernen.

Veel mensen zijn niet
digitaal vaardig: wees
betrokken en houd daar
rekening mee.

Helwijk

Het voelt alsof er
minder
betrokkenheid is bij
de kleine kernen

Doe meer dan alleen de
dorpstafel, zoek bijvoorbeeld
contact met verenigingen.

Standdaarbuiten

Betrokkenheid

Moerdijk

Laat zien wat er achter
de schermen gebeurt

Heijningen
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Aanbevelingen voor betrokkenheid

Gemeente Moerdijk

Persoonlijk contact
Dit is een aanbeveling voor raadsleden, ambtenaren en bestuurders: organiseer (werk)bezoeken in de kernen en doe
spontane dingen. Onderneem a-politieke activiteiten en ga het gesprek aan met de inwoners. Ga op zoek naar
verschillende vormen van persoonlijk contact, zowel fysiek als digitaal. Een goede raadsagenda kan hierbij helpen. Laat
betrokkenheid zien door jezelf te laten zien. Dit geldt ook voor ambtenaren, heb meer focus op buiten (op inwoners)!

Wat is er allemaal al?
Veel inwoners geven aan dat ze al betrokken zijn of dat daar mogelijkheden toe zijn. Tegelijkertijd komt naar voren dat
er een sterke behoefte is bij inwoners om (meer) betrokken te worden. Maak daarom duidelijk aan de inwoners welke
mogelijkheden er allemaal al zijn. Hoe kunnen ze mee denken? Waar kunnen ze informatie vinden over wat er gebeurt?
Verspreid deze informatie zowel fysiek als digitaal.

Transparantie
Inwoners geven aan dat ze meer betrokken zijn, op het moment dat ze begrijpen wat er gebeurt in de kernen en ze
snappen wat er achter de schermen gebeurt. Transparantie vanuit de gemeente is dus erg belangrijk voor het thema
betrokkenheid. Door de transparantie te vergroten, zal de inwoner beter betrokken worden én blijven.

Specifieke doelgroepen
Er zijn specifieke doelgroepen in gemeente Moerdijk die beter betrokken kunnen worden. Denk hierbij aan jongeren,
ouderen, digibeten. Kijk hoe elke hoe een specifieke doelgroep betrokken wil en kan worden bij wat er speelt in
gemeente Moerdijk. Dit betekent bijvoorbeeld wat meer offline en fysieke communicatiemiddelen inzitten om mensen
die niet digitaal vaardig zijn te betrekken.

Betrokkenheid
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Stads- en dorpstafels zijn waardevol

Gemeente Moerdijk

Wat zijn de Stads- en dorpstafels?
Elke stad, elk dorp en het buitengebied van de gemeente Moerdijk heeft een eigen gebiedsplan. Aan de stadstafels en dorpstafels (algemeen
genoemd: gebiedstafels) bespreken de inwoners samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties de onderwerpen die in het gebiedsplan
staan en die gaan over de verbetering van de leefomgeving. De gebiedstafels komen ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar om deze onderwerpen uit te
werken. Iedere inwoner kan hieraan deelnemen.
Wat zeggen de resultaten van de Quick Scan Lokale democratie over stads- en dorpstafels?
Hieruit blijkt dat het grootste deel van de inwoners uit gemeente Moerdijk vindt dat de stads- en dorpstafels waardevol zijn. Het is een goed instrument
voor inwoners uit de verschillende kernen om zaken aan te kaarten bij de gemeente. Maar liefst 67% van de respondenten geeft aan het waardevol is.
Een klein deel, 13%, vindt de stads- en dorpstafels niet waardevol om zaken aan te kaarten bij de gemeente.

Doe als gemeente
meer met de
dorpstafel. Deze kan
veel betekenen voor
de gemeente als er
naar geluisterd wordt.

Zevenbergschen Hoek

Stads- en dorpstafels
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Stads- en dorpstafels beter waarderen

Gemeente Moerdijk

Wat is er tijdens de kernavonden gezegd over stads- en dorpstafels?
Uit de kernavonden blijkt dat de inwoners uit gemeente Moerdijk de stads- en dorpstafel belangrijk vinden, maar ook vinden dat de gemeente hier
meer aandacht aan mag besteden. Ze noemen bijvoorbeeld dat de stads- of dorpstafel gekoesterd moet worden, dat deze belangrijker gemaakt mag
worden door de gemeente en dat de opvolging door de gemeente beter kan. Ze noemen bijvoorbeeld dat de gemeente beter betrokken kan worden bij
dorpstafels, door raad- en commissieleden uit te nodigen of de gebiedscoördinator meer zeggenschap te geven. Ze missen middelen om te
communiceren met inwoners die minder digitaal-vaardig zijn.

Conclusie
We kunnen concluderen dat de stads- en dorpstafels gewaardeerd worden door de inwoners. Het grootste deel geeft aan het als een waardevol
instrument te zien om zaken aan het licht te brengen. Dat neemt niet weg dat er een aantal punten zijn die verbeterd kunnen worden. Dat kan
bijvoorbeeld door de stads- of dorpstafel meer waarde en belangrijker te maken. Zorg dat de gemeente er meer bij betrokken is, maar ook dat de
inwoners zelf hun stads of dorpstafel meer koesteren. Maak het bekender, grootser en zorg dat er een goede vertegenwoordiging van de kern is.

Het is niet duidelijk wanneer
de dorpstafels zijn en hoe je
je aanmeldt

Fijnaart

Maak als gemeente de
dorpstafels belangrijker en maak
er meer gebruik van

Langeweg

Stads- en dorpstafels

De stadstafel
functioneert goed

Willemstad

Kom als inwoner niet alleen naar
een gebiedstafel als er problemen
zijn, maar blijf betrokken

Standdaarbuiten
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Aanbevelingen voor stads- en dorpstafels

Gemeente Moerdijk

Rolverdeling
Zorg voor een heldere rolverdeling tussen de gebiedstafels en de gemeente en schep over en weer heldere
verwachtingen. Maak duidelijk als gemeente wat je verwacht van de gebiedstafel en welke rol zij heeft. Dit kan per
thema verschillen. Is de rol adviseren, informerend of anders?

Thema’s
Niet ieder onderwerp leent zich voor behandeling door de gebiedstafels. Denk hier van te voren goed over na. Zorg dat
iedereen weet wat wel en wat niet kan tijdens een sessie. Voor sommige thema’s kan het waardevol zijn om met andere
gebiedstafels samen te komen. Wat kunnen we samen doen om een thema aan te pakken?

Betrokkenheid van raads- en collegeleden
Dit helpt bij het belangrijker maken van de gebiedstafels, waar veel behoefte aan is. Dit uit zich in twee concrete
aanbevelingen:
- Raads- en collegeleden: laat je vaker zien bij de gebiedstafels (als toehoorder)!
- Gebiedstafels: Nodig alle raads- en commissieleden uit voor de gebiedstafel!

Terugkoppeling
Veel inwoners missen de terugkoppeling van zaken die bij de gebiedstafels zijn besproken. Maak van te voren duidelijk
wat er gedaan wordt met het thema dat is behandeld en wanneer ze terugkoppeling kunnen verwachten.

Bekendheid van de gebiedstafel
Voeg een flyer over de gebiedstafels toe aan het welkomstpakket voor nieuwe inwoners. Zorg er voor dat iedereen in de
kern de gebiedstafel kent. Ga als gebiedstafel meer de boer op en maak de agenda goed kenbaar bij inwoners van de
kern en zorg dat het duidelijk is hoe ze zich kunnen aanmelden voor een gebiedstafel. Gemeente kan hierin
ondersteunen door middel van de gebiedstafel voorzien van (papieren) communicatiemiddelen.

Stads- en dorpstafels
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Samenwerken aan diverse thema’s

Gemeente Moerdijk

Wat bedoelen we met thema- en gebiedsgericht werken?
Met themagericht werken pakken we gezamenlijk thema’s op. Er zijn vandaag de dag veel thema’s die spelen in een gemeente. Denk aan wonen,
voorzieningen en verkeersoverlast. Inwoners zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van deze thema’s. Het is daarom mooi om belangrijke
thema’s samen, gemeente én inwoners, aan te pakken. Wat vraagt deze manier van werken van de gemeente en wat vraagt het van de inwoners?
Wat zeggen de resultaten van de Quick Scan Lokale Democratie over thema- en gebiedsgericht werken?
Er zijn in de Quick Scan Lokale Democratie geen specifieke stellingen gesteld over themagericht werken. Wel bieden de uitkomsten van de Quick
Scan voldoende aanknopingspunten om hier aandacht aan te geven. De resultaten laten namelijk zien dat slechts 20% van de respondenten vindt dat
de gemeente goed om gaat met maatschappelijke initiatieven en maar 17% van de respondenten vindt dat gemeente ervoor zorgt dat inwoners echt
invloed kunnen hebben op hun leefomgeving. Dit duidt op een behoefte die er is bij inwoners om samen te werken aan specifieke thema’s die spelen
in de kernen.

(Helemaal) eens
Welke plannen en beeld
heeft de gemeente voor
ogen voor Willemstad?

(Helemaal) oneens

… biedt inwoners voldoende mogelijkheden om via digitale
kanalen (internet) samen te werken met de gemeente (n=875)

39%

26%

… gaat goed om met maatschappelijke initiatieven (n=798)

20%

30%

… zorgt dat inwoners echt invloed kunnen hebben op hun
leefomgeving (n=906)

17%

71%

15%

44%

Willemstad

Thema- en gebiedsgericht werken
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Specifieke thema’s in elke kern

Gemeente Moerdijk

Wat is er tijdens de kernavonden gezegd over themagericht werken?
Tijdens de kernavonden hebben inwoners veel specifieke thema’s aangekaart die spelen in hun kern. Ze hebben vragen en zorgen, en willen veelal
meedenken om deze thema’s aan te pakken. Woningbouw, voorzieningen, toekomstvisie per kern, inrichting van de openbare ruimte en
verkeersoverlast zijn thema’s die aan bod zijn gekomen tijdens de kernavonden. Het is ook de vraag van de inwoners aan de gemeente om meer mee
te denken en minder ‘nee’ te denken. Er wordt ook genoemd om specifieke doelgroepen te betrekken in de thema’s die voor hen spelen. Denk er
bijvoorbeeld aan om jongeren te betrekken bij een thema als woningbouw.

Conclusie
Themagericht werken is belangrijk vandaag de dag. Er zijn namelijk veel thema’s waar inwoners wat van vinden en hun mening over kunnen geven.
Zij zijn waardevol voor de gemeente, aangezien zij precies weten wat er speelt. Uit de enquête blijkt dat er behoefte is om mee te denken en inwoners
geven tijdens de kernavonden duidelijk aan welke thema’s aandacht behoeft. Het is daarom goed om samen te gaan kijken hoe de verschillende
thema’s die in gemeente Moerdijk spelen opgepakt kunnen worden. Er wordt in Moerdijk al gebiedsgericht gewerkt, de gebiedsplannen en
kernkaarten zijn hiervan mooie voorbeelden. Hier kan bij aangesloten worden.
Ik denk dat elke kern
wel speciale aandacht
kan gebruiken. Elke
kern is namelijk anders.

Mensen zijn lastig te mobiliseren,
want ze vragen zich af of ze niet
worden vergeten en of hun
mening telt.

Zevenbergschen Hoek

Bundel de krachten, inwoners
van Heijningen weten goed waar
ze voor staan.

Noordhoek

Thema- en gebiedsgericht werken

Heijningen

Organiseer een
bijeenkomst: ‘Hoe ziet
Langeweg er over 10
jaar uit’.

Langeweg
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Aanbevelingen voor thema- en gebiedsgericht
werken

Gemeente Moerdijk

Inventarisatie
Het is waardevol om themagericht werken te starten met een inventarisatie van thema’s die spelen. Naar aanleiding van
wat er tijdens de kernavonden is gezegd, is het aan te raden deze inventarisatie kern specifiek te maken. Zo krijgt elke
kern een lijst met thema’s die spelen. Door kernspecifiek te werk te gaan, wordt de betrokkenheid van inwoners
versterkt.

Visies per kern
Veel inwoners geven aan dat er aandacht mag zijn voor elke kern in het bijzonder. Iedere kern heeft namelijk zijn eigen
kenmerken. Door een visie per kern op te stellen, voelt iedereen zich gehoord en is er ruimte om voor elke kern
specifiek naar de toekomst te kijken.

Verantwoordelijkheid gemeente
Maak duidelijk wat de rol van de gemeente is bij ieder thema. Ligt de verantwoordelijkheid wel bij de gemeente of bij
een andere overheidsorganisatie? Wees doorlopend duidelijk waarvan je bent als gemeente én waarvan je niet ben.t

Rolverdeling
Inwoners kunnen meewerken aan een thema. Geef van te voren aan welke rol inwoners kunnen pakken bij een thema.
Is er mogelijkheid tot mening geven of kunnen inwoners ook daadwerkelijk meewerken? Geef dan ook duidelijk aan hoe
dat in zijn werk gaat. Geef mensen verantwoordelijkheid. Zo ervaren inwoners dat ze ook serieus worden genomen en
dat hun mening telt.

Thema- en gebiedsgericht werken
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Wat kunnen kernen zelf doen?

Gemeente Moerdijk

Wat bedoelen we met eigen kracht van de kernen?
Bij een democratie zijn inwoners ook aan zet. De bestuurders hebben niet het alleenrecht om zaken te bepalen. Een vitale lokale democratie is
namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, raadsleden, college en ambtenaren. Het is daarom goed om te duiken in de eigen
kracht van de kernen. Wat kan een kern zelf en wat ligt bij de gemeente? Een duidelijke rolverdeling helpt bij het in de kracht zetten van de kernen uit
gemeente Moerdijk.
Wat zeggen de resultaten van de Quick Scan Lokale democratie over eigen kracht van de kernen?
De inwoners hebben tijdens het invullen van de enquête aan gegeven graag mee te denken over onderwerpen die in eigen wijk of dorp spelen. Maar
liefst 57% geeft aan daartoe bereid te zijn. Een klein percentage, slechts 5%, geeft aan niet bereid te zijn om mee te denken over onderwerpen die
spelen in eigen wijk of dorp. Dit blijkt ook uit het feit dat 89% van de inwoners aangeven het heel belangrijk te vinden dat duidelijk wordt gemaakt hoe
inwoners kunnen meepraten over het gemeentebeleid. Daarnaast vindt 86% dat inwoners laten meepraten een belangrijke manier is om de lokale
democratie te verbeteren.

Wat doet de gemeente en
wat kunnen we als kern
zelf?

Moerdijk

Eigen kracht van de kernen
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Kracht vanuit de kernen beter benutten

Gemeente Moerdijk

Wat is er tijdens de kernavonden gezegd over eigen kracht van de kernen?
Tijdens de kernavonden is er een duidelijk signaal vanuit de kernen naar voren gekomen dat er ook naar henzelf gekeken moet worden. Ze zijn veelal
zeer betrokken en graag zelf aan zet. Ze zoeken zelf hulp van de gemeente indien nodig en willen dan graag dat de gemeente hen faciliteert. Men
wenst daarvoor een vast aanspreekpunt, die veelal gevonden wordt in de gebiedscoördinator. Wel blijkt uit de gesprekken dat de rolverdeling tussen
wat inwoners zelf kunnen en wat de gemeente doet onduidelijk is. Daarnaast weten niet alle inwoners even goed hoe ze de gemeente moeten
bereiken. Het is belangrijk om gebruik te blijven maken van de kracht van de kernen, aangezien inwoners aangeven gedemotiveerd te raken wanneer
er niks met hun input wordt gedaan.
Conclusie
Gemeente Moerdijk kent veel betrokken inwoners, die zich veelal willen inzetten voor hun kern. Wel is het belangrijk dat de gemeente hierin faciliteert
door bijvoorbeeld een duidelijke rolverdeling te geven en echt wat met de input van de kernen te doen. Een vast aanspreekpunt helpt hierbij. De
bereidheid van inwoners om te helpen is heel erg hoog. Dit is een mooi gegeven, waar we beter gebruik van kunnen maken.

Het voelt soms alsof we heel
erg ons best doen, maar niet
altijd van toegevoegde
waarde zijn

Zevenbergensche Hoek

We wachten vaak af tot de
gemeente actie onderneemt,
terwijl we ook vast zelf wat
kunnen doen

Ik zie veel initiatieven, daar
moeten we als inwoners mee
door blijven gaan

Willemstad

Eigen kracht van de kernen

Langeweg

De wil om mee te denken is
er in Klundert zeker!

Klundert
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Aanbevelingen voor de kracht van kernen

Gemeente Moerdijk

Aanspreekpunt
Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt bij de gemeente, zodat de kern duidelijk kan maken wat er leeft. Bijvoorbeeld in
de vorm van gebiedscoördinatoren. Deze worden over het algemeen goed gevonden in de kernen.

Rolverdeling
Maak duidelijk wat de gemeente wel en niet kan. Welke verantwoordelijkheden hebben gemeenten en tot hoever reikt
de verantwoordelijkheid en de zeggenschap van gemeenten? Wat kunnen inwoners zelf oppakken. Publiceer dit in
lokale bladen of promoot dit via posters bij dorpstafels.

Geef ruimte aan inwoners
Maak helder welke ruimte inwoners krijgen bij de verschillende opgaven die er spelen. Durf deze ruimte ook te geven
aan de inwoners. Geef hen middelen om het initiatief op te pakken. Dit zorgt er voor dat inwoners betrokken blijven.

Blijf betrokken
We horen veel geluiden dat gemeente Moerdijk veel betrokken inwoners kent. Blijf als inwoner betrokken, en neem
geen afwachtende houding aan. Participeer actief in de zaken die er spelen in de kern.

Burgerinitiatieven
Er loopt hiervoor een verbetertraject (gekoppeld aan de omgevingswet), benut dit! Zorg ervoor dat er een duidelijk
meldpunt is en dat duidelijk is wat de gemeente kan betekenen.

Eigen kracht van de kernen
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