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Badhoevedorp, 19 april 2018

Geachte heer Hoes,

Dank voor de bevestiging dat de gemeente uitgaat van een constructieve en goede
samenwerking met de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp. Een constructieve en
goede samenwerking is - zoals bekend- ook ons uitgangspunt. Op 23 april a.s.
ontvangt u de derde editie van onze Dorpsgids en graag laten wij die avond zien wat
wij nog meer aan die samenwerking bijdragen. Ook tonen wij u de uitkomsten van de
gezamenlijke visie-avond van de VDB en ondernermersvereniging BCB op 27
november jl. Dit was de reden dat wij ons bij u, onder toezending van ons
jubileumboekje op 23 november 2017 moesten afmelden voor het halfjaarlijks overleg.
Inderdaad zijn in 2017 diverse gesprekken gevoerd. Onder andere vond op 10 mei
2017 een gesprek plaats met toenmalig burgemeester Weterings en wethouder
Steffens. Onderwerp van dit gesprek was de bestaande bestuurlijke verankering van
de samenwerkingsafspraken in het Convenant. Uitvloeisel van dit gesprek is het punt
van de bevoegdheden rond het Convenant in onze brief van 27 november jl. Wij
zouden het op prijs stellen als u deze juridische vraag alsnog zou willen beantwoorden.
In zijn algemeenheid geformuleerd: kan het College eenzijdig een bijlage bij een
verordening intrekken als deze bijlage behoort bij een verordening die inclusief bijlagen
door de
gemeenteraad is vasgesteld? Een formele vraag, maar ook een
fundamentele. Als burger mag men duidelijkheid verwachten over de basis van het
functioneren van het gemeentelijk bestuur.
In de huidige concept-samenwerkingsafspraken is de participatieladder opgenomen.
Dat is gebeurd omdat wij van mening zijn dat heldere en toetsbare uitgangspunten de
samenwerking ondersteunen. Onze tweede vraag in de brief van 27 maart jl. heeft dan
ook vooral betrekking op de waarde die de gemeente als wederpartij aan de
participatieladder toekent. Ook hier zou een nadere toelichting door ons zeer
gewaardeerd worden.
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Samenwerking veronderstelt, welke verschillen er ook zijn in positie, gelijkwaardigheid
en wederkerigheid tussen partijen. Daar hoort ook bij dat partijen zich zorgvuldig
vergewissen van de vraag of men het eens is dat er afspraken zijn gemaakt en het
eens is over wat er afgesproken is.
Gelieve bovenstaande twee vragen in dat kader te zien. Zoals wij in november 2017
aan de gebiedsmanager lieten weten: het opstellen van conceptsamenwerkingsafspraken is een langdurig proces en dat komt voort uit onze wens om
tot meer, betere en duurzame samenwerking met de gemeente te komen.
In de versie van de concept-afspraken uit november 2017 bestond wat ons betreft nog
onvoldoende duidelijkheid over de bestuurlijke verankering – vandaar onze brief- en
over onze rol in het participatiesysteem.
Vandaar dat ten behoeve van het halfjaarlijks overleg met wethouder Reneman op 7
december 2017 een memo is gestuurd waarin onze formulering van onze rol bij het
participatiesysteem, inclusief voorbehoud, is neergelegd.
Recent bleek dat wij er kennelijk onterecht vanuit zijn gegaan dat ons bij de gemeente
aantoonbaar bekende voorbehoud ook door de gemeente was afgewogen op het
moment dat de VDB gevraagd werd om met een concept-plan van het centrum terug
te gaan naar de achterban. Met opzet gebruiken wij het woord afwegen: de
samenwerkingsafspraken zijn immers nog niet bevestigd of definitief, maar in de
conceptfase. De gemeente blijkt een andere mening toegedaan.
Ons uitgangspunt is dat wij met behoud van eigen verantwoordelijkheid deelnemen
aan het gemeentelijk participatiesysteem. Die verantwoordelijkheid hebben wij
genomen en daar kunt u ons op aanspreken. Het conceptplan is niet verspreid,
gepubliceerd of getoond bij onze maandelijkse openbare bijeenkomst en bij die
bijeenkomst zijn door ons uitsluitend punten genoemd die te herleiden zijn tot
openbare, door de gemeente gepubliceerde bronnen.
Met inderdaad een
uitzondering: bij de voorafgaande spreekuren is ons gebleken dat een groep direct
belanghebbenden (en ook direct getroffenen) niet vertegenwoordigd is in de
begeleidingsgroep en dit punt hebben wij gemeld. Wij maken u er overigens attent op
dat de begeleidingsgroep is samengesteld op basis van een niet- openbare
belangenanalyse.
De gemeente – dat wil zeggen de gebiedsmanager op verzoek van de wethouder –
heeft ons schriftelijk gevraagd van bovenstaande bijeenkomst af te zien. Op dit verzoek
zijn wij met niet ingegaan. Wij hebben dit met redenen omkleed. Boven beschreven
waarborgen leken ons in voldoende mate aan de bezwaren van de gemeente
tegemoet gekomen. Dit blijkt niet het geval te zijn.
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Mogelijk ten overvloede: uiteraard is er voor de VDB geen fundamenteel verschil
tussen het houden van een zestal openbaar toegankelijke spreekuren of het houden
van een openbare bijeenkomst. Iedereen die wil kan deelnemen, leden en niet-leden.
Bij de spreekuren kwamen in totaal zeventig mensen, een wat groter aantal was
aanwezig bij de bijeenkomst. Waar, bij wie en welke aantallen zouden wij de grens
moeten leggen? Dat wij om te beginnen voor de vorm van spreekuren hebben gekozen
heeft vooral te maken met de rol die «met elkaar in gesprek gaan» naar ons idee bij
participatie zou moeten spelen, een van de kanttekeningen die wij hebben bij het
nieuwe participatiesysteem.
Tot het nieuwe participatiesysteem behoort ook dat structuur en uitgangspunten van
het Centrum in het Platform dorp worden besproken. Ons is niet duidelijk wat heeft
gemaakt dat de gemeente hiervan af heeft gezien. Bij bespreking van de
uitgangspunten van het Centrum op de juiste plek, namelijk het Platform dorp, had
bovenbeschreven situatie zich niet voorgedaan.
Met deze uitgebreide brief hopen we aan te geven dat voor ons een constructieve en
goede samenwerking met de gemeente een serieuze zaak is. Duidelijkheid over
kaders en inhoud is noodzakelijk om tot
voor beide partijen werkbare
samenwerkingsafspraken te komen.
Daarbij is nu aan de orde om gezamenlijk de consequenties van de boven beschreven
verschillende opvattingen uit te werken en om te zetten in concrete afspraken.
Graag gaan wij hierover verder in gesprek, we begrijpen dat vanuit de gemeente
hiervoor een voorstel zal worden gedaan.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

J.M. Kamevaar-Kegel, voorzitter

M. Rietmeijer-Blommers, secretaris
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