
Aan de informateur 

Cc: VVD, CDA, D66 en GroenLinks 

Geachte mevrouw Schippers, 

Graag willen wij aandacht vragen voor een maatschappelijk verschijnsel waarvan wij een 

toonaangevende representant van zijn en die volgens ons een plaats zou moeten krijgen bij de 

coalitiebesprekingen voor het nieuw te vormen kabinet. 

De beweging: als vrijwilligers verdelen we de gelden van de gemeente voor sociale interactie binnen 

de gemeente (Gouda in ons geval). Wij werken alleen met vrijwilligers (van Raad van Toezicht en 

bestuur tot beoordelaars) met een getrapte verantwoordelijkheid. De verantwoordelijk wethouder 

geeft het bestuur van de stichting veel vrijheid, waarop het verantwoordelijk bestuur de 

beoordelaars alle vrijheid geeft terwijl zij wel de eindverantwoordelijkheid naar de gemeente draagt. 

Door deze hoge mate van vrijheid bij het beoordelen van initiatieven en een sterke plaatselijke 

binding bereiken we een nieuwe doelgroep van betrokken burgers. Meer betrokken burgers en 

mensen die op deze manier meer betrokken zijn bij de gemeenschap.  

In onze contacten met veel andere gemeenten die vergelijkbare initiatieven op willen zetten merken 

we dat veel gemeenten hierin nog te weinig door de overheid in gesteund worden. Dit is ook het 

geval voor burgers die het ‘zelf willen doen’.  

We willen vanuit al deze ervaringen pleiten voor structurele aandacht vanuit de landelijke overheid 

voor deze getrapte overdacht van verantwoordelijkheden van overheid naar betrokken inwoners. Dit 

gaat verder dan alleen de financiële overwegingen van de participatiesamenleving, het gaat uit van 

de kracht van de samenleving. 

Graag zien wij een staatssecretaris voor burgerinitiatieven. Het doel van deze functie moet zijn om 

juist deze kracht vanuit de samenleving te bevorderen door burgers te inspireren, belemmeringen op 

te ruimen, bestuurders uit te dagen en mee te denken met andere disciplines over een nieuwe rol 

van de overheid in onze complexe samenleving. 

Vriendelijke groet, 

Wim van Beek en Bram Talman (initiatiefnemers en bestuursleden Stichting GoudApot) 


