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Uw kenmerk 
Onderwerp Reactie ongevraagd advies burgerpanels 

Bijlage(n) Overzicht betrekken burgers 

Geachte leden van de adviesraad Sociaal Domein, 

Op 25 augustus hebben wij uw advies met betrekking tot het structureel inzetten van burgerpanels 
mogen ontvangen via de mail. Wij willen u bedanken voor het uitgebrachte advies en de daarin 
vervatte opmerkingen en suggesties. 

In uw advies stelt u dat het instellen van burgerpanels kan worden verankert in het beleid en het 
instrumentarium op het vlak van monitoring en evaluatie, en dit met kracht te stimuleren en te 
bevorderen in regionaal verband. U geeft aan dat het de kunst is om beleid en uitvoering zo veel 
mogelijk te laten sporen met de leefwereld van de burgers. Verder geeft u aan dat de gemeente 
Peel en Maas een goede reputatie heeft waar het gaat om het betrekken van en luisteren naar de 
burgers. U vindt het zaak op dit fundament voort te bouwen en structureel burgerpanels in te 
zetten. 

De gemeente Peel en Maas levert veel inspanningen om aan te sluiten bij de leefwereld van 
burgers. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in een aantal rollen vanuit de overheid: 

• In de autoritaire rol is minder ruimte voor dialoog met inwoners, ondernemers of andere 
betrokkenen (zoals bij innen van belasting, handhaven en paspoorten verstrekken). Onze 
dienstverlening en communicatie richten we op het creëren van begrip. 

• In de regelgestuurde rol stellen we vaker regels op die binnen kaders ruimte geven om 
doelen te bereiken. Bij het opstellen van deze doelregels betrekken we de burgers zo 
maximaal mogelijk. 

• De communicatieve rol is fundamenteel anders dan de eerdere twee rollen. In het 
communicatieve deel zit de gemeenschap veel meer aan het stuur. Daarmee ligt het 
initiatief bij de burger. 

Om tot een duidelijk beeld te komen op welke manier de gemeente Peel en Maas op dit moment 
de burgers betrekt bij het vormen van beleid is een overzicht opgesteld (zie bijlage). Vanuit dit 
overzicht willen wij als college gezamenlijk met u van gedachten wisselen over het optimaal 
benutten van de ervaringen van burgers als onderdeel van het overleg op 30 november a.s. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Peel en Maas, 

wët Houder/ 
R.F.H.Janssen 



Overzicht betrekken burgers in Sociaal Domein 
De gemeente Peel en Maas levert veel inspanningen om aan te sluiten bij de leefwereld van burgers. 
Hierbij wordt uitgegaan van het meervoudig bestuur, de burger ontmoeten in verschillende dimensies: 

Openbaar 
domein 

TVpe 1 activiteiten: dorp is eigenaar | ' 

Type 2 activiteiten: dorp Is eigenaar en 
gemeente of maatschappelijke partij levert 

bijdrage 

Publiek 
domein 

Type 3 activiteiten: gemeente of 
maatschappelijke partij Is eigenaar en dorp 

levert bijdrage 

Type 4 activiteiten: gemeente of 
maatschappelijke partij Is eigenaar 

= zelfsturing 

= interactief 
beleid/uitvoering 

Autoritaire rol 
In het rode autoritaire deel (het rode deel in bovenstaand schema) is er minder ruimte voor 
dialoog met inwoners, ondernemers of andere betrokkenen. Dit is het deel waarin wij als 
overheid belasting innen, handhaven en paspoorten verstrekken. Dit doen we zonder 
uitgebreide inspraakprocedures of overlegmomenten. Hier dient onze communicatie gericht te zijn op 
het geven van goede uitleg over de dingen die we in dit 'rode deel' doen. Dit vanuit de verwachting dat 
begrip voor ons handelen ervoor zorgt dat mensen eerder de regels volgen. Onze dienstverlening en 
communicatie richten we op het creëren van dit begrip. Daar hoort bij dat je regelmatig je regels 
controleert of ze nog wel voldoen aan de bedoelingen en dat je overbodige regels schrapt. 

Regelgestuurde rol 
In de blauwe, regelgestuurde rol stellen we vaker doelregels op: regels die binnen kaders ruimte 
geven om doelen te bereiken. En minder vaak hinderregels opstellen: regels die aangeven wat er 
allemaal niet kan of mag. Bij het opstellen van deze doelregels betrekken we de omgeving. We 
hebben het hier als overheid 'voor het zeggen', maar bij het opstellen van de kaders en beleidssturing 
alsook bij de uitvoering betrekken we de burger zo maximaal mogelijk. 

Communicatieve rol 
Dit derde punt heeft betrekking op het groene deel van het schema. Het deel van het schema waarin 
wij als overheid de nieuwe rol van communicatieve overheid vervullen. Deze rol is fundamenteel 
anders dan de eerdere twee rollen (de rode autoritaire en de blauwe regelgestuurde rol) waar de 
overheid leidend is. In het groene, communicatieve deel zit de gemeenschap (breed opgevat, dus 
(groepen) inwoners, maatschappelijke partijen en ondernemers of combinaties daarvan) veel meer 
aan het stuur. Met andere woorden, de burger is aan zet. De belangrijkste verschillen met de andere 
rollen zijn: 
• Er is sprake van een proces waarbij de overheid aansluit bij de samenleving in plaats van 

andersom. 
• Wij zijn dus partner in plaats van eigenaar. 
• De communicatie is in zo'n proces gebaseerd op het creëren van gedeeld begrip in plaats van op 

het bereiken van een bepaald resultaat. 
• Kennis van de lokale context is van belang, in plaats van objectieve 'feitenkennis'. 
• Er gelden specifieke werkprincipes, zoals creativiteit, positiviteit en het voortbouwen op wat werkt. 



Aansluiting bii de leefwereld 
Een deel van de inspanningen die de gemeente Peel en Maas levert om aan te sluiten bij de 
leefwereld van de burgers, alsook het betrekken van de burgers bij beleidsontwikkeling en uitvoering, 
worden hieronder verder toegelicht. 

Dorpsontwikkelingsvisies 
In de dorpsontwikkelingsvisie wordt de toekomst van een kern geschetst. Een visie waar de inwoners 
met hart en ziel aan bijdragen. Gedurende de tijd hebben de dorpsontwikkelingsvisies zich ontwikkeld 
van, met name concrete - meer fysieke- projecten, naar meer abstracte en op waarden gebaseerde, 
sociale en mentale - processen en projecten. Er wordt vooral gekeken naar en gestuurd op 
communicatieve processen in de kernen. Deze hebben meer het karakter van de ontwikkeling van 
kwaliteit en waarden. 

Meespraak en co-creatie 
Meespraak en co-creatie liggen op het vlak van de inbreng van ervaringen, denkbeelden en belangen 
van achterbannen die worden vertegenwoordigd. Bij het ontwikkelen, het realiseren en het evalueren 
van beleid is het uitermate wenselijk dat de belangen van alle betrokken groepen helder en scherp 
voor het voetlicht komen. In het onderstaande schema is een overzicht opgenomen van de groepen 
en belangenadviesgremia die in Peel en Maas meedenken en meedoen in het sociaal domein. 
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• Dorpsintooket Grashoek 
• Sig Dorpsvervoer Grasnoek. 

Bennge-Konmgsiust (GBK) 
•Stg DDV Grashoek 
• KT WWZ Grashoek 

• Stg Dorpsvervoer GBK 
• DorpsinroloketBennge 
• Stg Gemeenschapszorg Beringe 
• KT WWZ Bennge 

\ 
• Stg Dorpsvervoer GBK 
• Lokale werkgroep DDV Koningslust 

Stg Bevoraenngwe&jn Inwoners 
Koningslust 

• Stg Doipsvervoer Meijel 
• DorpsmiaoketMeijei 
• KTWwZMeijei 

^ vele handen 

• Lokale werkgroep DDV Baarto 
• Stg MFC De Engelbewaarder 
• KT WWZ Baarlo 

"7 

Belangengro«p«n/Co<reateurs PenM-breed 
• Netwerken WerkmakenvanwerK 

Jeugdslation, LihD WWZ 
• Werkgroep Dorpsvervoer PenM ( D W ) 
• Werkgroep Dorpsdagvoorzienmgen PenM (DDV) 
• LihD WWZ. Doe meel (Burgers in een 

kwetsbare positie) 
• Educatienetwerk Sctiakelplein 

• Ontwikkelwertiplaats (OWP) Effectmeting 
• OWP Managers 
• OWP Vnjwilligers (Dorpsinfoloketten) 

• OWP ZZP-ers (Zelfstandige Zonder Personeel) 
• Regiegroep LihD WWZ / SD gemeente en cVGZ 

• Stg Gemeenschapshuis T ErT 
• Stg Seniorenvervoer HEP 
• WWZ onderdeel Dorpsoverteg Egchel 

Kessel-E* 

•Stg DDv De Koeoerg Heiden 
• Stg Seniorenvervoer HeidervPanningen 

-Egchel (HEP) 
• KT WWZ Heiden 
• Dorpsinfoloket Helden 

KT WWZKessei(-Eik) 
Stg Vniwiingersvervoer Kessei(-Eik) 
Projectgroep Portal Kessei(-Eik) 
Stg DDVKesseit-Eikj 
Dorpsinfoloket Kessel(-Eik) 

Vervolg PenM-breed 
• Adviesraad Soaaal Domein 
• Zorgvragers Overieg PenM 
• Gehandicaptenplatform PenM (GPPM) 
•Centrale Seniorenraad PenM (CSR) 
•Mantelzorgforum PenM 
• Vooriichtmgsadviescommissie PenM (VAC) 

Burgers en gezinnen In een 
kwetsbare posi t ie, met een 
onders teun ingsvraag of 
opvoedlngsvraag 
of met een afstand to t 
de arbeidsmarkt 

Leertuin Kwaliteit van Leven 
Gemeenschappen en gemeente in Peel en Maas hebben gekozen om de doelstelling kwaliteit van 
zorg aan te vullen met de doelstelling kwaliteit van leven, omdat zowel door leden van 
gemeenschappen als door medewerkers van de gemeente in gesprekken met burgers werd ervaren 
dat kwalitatief goede zorg die vanuit het beleid en de voorschriften geleverd kan worden, lang niet 
altijd de zorg is die past bij de vraag of bij de situatie van burgers. Bij kwaliteit van leven staat de mens 
centraal en niet de kwaliteit van geleverde zorg of andere diensten en voorzieningen. Het gaat om de 
kwaliteit van leven als geheel en integraal over alle levensdomeinen. 

In de leertuin Kwaliteit van Leven gaan de gemeenschappen en gemeente in Peel en Maas samen 
opzoek naar wat kwaliteit van leven is en hoe deze verbeterd kan worden vanuit het eigen kracht 
principe. 



Sociale raad 
De Sociale Raad komt twee keer per jaar samen en bestaat uit gelote burgers. Dit betekent dat alle 
kiesgerechtigde inwoners (18 jaar of ouder) van Peel en Maas de kans hebben om een keer aan de 
Sociale Raad deel te kunnen nemen. 

Deelnemers aan de gelote burgerraad gaan met elkaar in gesprek over sociale maatschappelijke 
thema's en geven daarover een oordeel in de vorm van uitvoerbare aanbevelingen. Dit oordeel 
reflecteert de grootste gemene deler die de deelnemers zelf aan het eind van de dag vaststellen. Dit 
oordeel wordt naar de gemeenteraad gestuurd die dit in de eerstvolgende raadsvergadering 
behandelt. 

Monitoring In de regio Noord-Limburg wordt op dit moment in samenwerking met VGZ een 
klanttevredenheid/ klantérvaringsmonitor ontwikkeld op het gebied van de dienstverlening binnen het 
Sociaal Domein. Hierin worden verplichte vragen opgenomen die opgelegd zijn vanuit het Rijk. 
Daarnaast wordt er door VGZ een evaluatie van 'de wijkteams' in opgenomen. 

Bij de ontwikkeling van deze regionale monitor wordt gekeken welke punten vanuit gemeente Peel en 
Maas meegenomen kunnen worden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de gevolgen van de 
transformatie voor de burgers. 

Burgerpanel 
In Peel en Maas is een burgerpanel actief op het gebied van de dienstverlening van de gemeente. Dit 
burgerpanel is niet geformaliseerd. Het bestaat uit 10 burgers en zij komen 5 keer per jaar bijeen. 
Tijdens de overleggen hebben de burgers de ruimte om allerlei thema's aan te kaarten, zo wordt er 
bijvoorbeeld gewerkt met een ergernissen top 5. Daarnaast wordt het burgerpanel ad hoe gevraagd 
om op thema's mee te denken, zoals de wijzigingen in het traject BSGW en bruikbaarheid van online-
beschikbare formulieren. Het burgerpanel kan ook bevraagd worden over thema's in het sociaal 
domein. 


