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Geachte leden van de raad

Op 15 mei jl. ontving u van ons een brief met de digitale versie van Buiten-spel. Een boek geschreven
naar aanleiding van het onderzoek van dhrn. T. Baetens en A. Ponsioen met 12 aanbevelingen. Tevens
informeerden wij u in deze brief over een vervolgonderzoek, waartoe wij 1&0 Research opdracht hadden
gegeven.
Onderzoek
Er bestond behoefte aan aanvullende verbreding en verdieping van Buiten-spel om het gesprek over het
vervolg te kunnen voeren. Een vervolg over de wijze waarop wij de in gang gezette beweging verbindend
besturen het meest succesvol kunnen continueren en de zelforganisatie in de wijken en dorpen vanuit de
gemeentelijke rol het beste kunnen faciliteren. Welke activiteiten en ingezette middelen leveren een
positieve bijdrage aan het vergroten van het mede-eigenaarschap van de wijken en dorpen? Welke
middelen behoeven bijstelling? Hoe kunnen we samen met onze verbonden en maatschappelijke partners
tot een integrale samenwerking komen? Welke alternatieven zijn er voor onze aanpak? Meerdere
gemeenten zijn de afgelopen jaren met vergelijkbare doelen aan de slag gegaan burgerparticipatie,
overheidsparticipatie, zelforganisatie van de samenleving. Hiervoor hebben zij diverse methoden,
instrumenten, aanpakken ingezet. 1&0 Research heeft vanuit de aanbevelingen uit Buiten-spel gekeken
welke alternatieve aanpakken er zijn in Nederland en wat die aanpakken ons leren. Het onderzoek heeft
niet het kenmerk gehad van een nieuwe evaluatie maar is toekomstgericht gericht ingestoken.
De verkenning heeft zich gericht op vier pijlers:
De vertegenwoordiging in de wijken en dorpen: draagkracht, draagvlak, ondersteuningsbehoefte,
beschikbaarheid aantal vrijwilligers.
De interactie tussen gemeente (bestuur en interne organisatie) en samenleving en omgekeerd en de
positie van de gebiedscoördinatoren als linking pin hierin.
- De werking van het Stimuleringsfonds en de regelingen.
- De integrale zienswijze, aanpak en taal van gemeente en verbonden en maatschappelijke partners.
Rapport
In bijgaand rapport, 'Verkenning Toekomst Coevorden Verbindt, treft u eerst een schets van de situatie
en de maatschappelijke ontwikkelingen aan. Vanuit onze uitdagingen zijn in hoofdstuk 2 mogelijke
aanpakken en keuzes geschetst. In hoofdstuk 3 is een samenvattende schets hiervan gemaakt in 2
scenario's. Opgezet als uitersten en bedoeld om het gesprek te voeden. Niet om tot keuze van één van
beide te leiden.
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Wij bieden u het rapport ter kennisname aan als input voor uw eigen discussie en beeldvorming om
invulling te geven aan uw ambities. Ambities die u heeft beschreven in het raadsakkoord en het tweede
thema. Mocht u hierin ondersteuning wensen, dan zijn wij daar graag toe bereid.
Vervolg
Op 15 november wordt ons boek Buiten-Spel door de burgemeester overhandigd aan de minister van
Binnenlandse Zaken.
Op 16 november, tijdens de dag van de Lokale Democratie, organiseert Coevorden een workshop over
Coevorden Verbindt met als titel "Stimuleringsfonds Coevorden: democratie dichterbij of een doekje voor
het bloeden". Wij vertellen dan vanuit de invalshoek van het stimuleringsfonds over onze ervaringen met
verbindend besturen, onze successen en de dilemma's die we tegenkwamen. Het stimuleringsfonds heeft
in onze ogen opgeleverd dat de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving en het bewustzijn van eigen
kracht en eigen regie vanuit de dorpen en wijken is toegenomen. Dit laten de vele ingediende initiatieven
zien maar ook de toenemende aanvragen van de wijk- en dorpsbudgetten. Tegelijkertijd zien we dat niet
elk dorp of elke wijk al even ver is. En dat in sommige gebieden de beweging nog op gang moet komen.
De uitdaging de komende periode is om gezamenlijk te kijken wat hiervoor nodig is. Deelnemers aan de
workshop ontvangen de gedrukte versie van het boek Buiten-spel. We hopen daar zelf ook veel te leren
van andere ervaringen.
Coevorden heeft de intentie te participeren in een van de 10 programma's van het landelijke programma
Democratie In Actie. Het gaat om een noordelijk programma met ongeveer 10 andere gemeenten. Het
programma richt zich op organisatie ontwikkeling binnen alle maatschappelijke ontwikkelingen rondom
democratie. Het programma includeert alle betrokken onderdelen van de gemeente: gemeenteraad,
college en ambtelijke organisatie.
Begin januari 2019 gaan wij met de wijken en dorpen in gesprek om wensen en behoeften op te halen
vanuit de samenleving over de verdere ontwikkeling van het verbindend besturen. Specifiek gaan we in
gesprek over de wijze van financiële ondersteuning die past bij hun behoefte (vervolg Stimuleringsfonds).
Op 5 november is er door de ambtelijke organisatie gesproken met uw werkgroep Bestuurlijke
Vernieuwing om te horen of en zo ja welke rol de raad zou willen hebben in deze beoogde
werkconferenties.
Daarnaast organiseren we in januari 2019 een dialoog met onze maatschappelijke partners om te
onderzoeken of we vanuit een gedeelde ambitie en gezamenlijke visie nog beter invulling kunnen geven
aan samenwerking in onze wijken en dorpen.
Daarmee wordt het Programma Coevorden Verbindt afgesloten. Het is belangrijk dat verbindend besturen
als stijlonderdeel wordt van onze identiteit die we in al ons - bestuurlijk en ambtelijk - handelen willen
laten zien. Eventuele experimenten worden indien het erom vraagt, projectmatig opgepakt.
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