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Geachte Raad,
Stichting Beter Zeist heeft kennis genomen van het collegevoorstel zoals dat ter kennis is
gebracht aan de raad. Wij hebben de volgende kanttekeningen bij het voorstel.
Onder het kopje “Kanttekeningen” staat daarin:
“Door het toevoegen van deze notitie aan dit collegevoorstel, is het voor SBZ en WNZW toch
in orde om de GONS werkwijze te laten vaststellen.”
Dit hebben de organisaties echter niet toegezegd.
Zij hebben daarentegen schriftelijk gevraagd de conceptversie nog te willen bepreken met de
GONS voorbereidingsgroep in een volgende of laatste bijeenkomst. Dit is afgewezen door de
organisatoren. Wij vinden dit in tegenspraak met het GONS-uitgangspunt dat er consent
moet zijn over de werkwijze. Dat geldt ons inziens niet alleen voor de uitvoering van GONS,
maar ook voor het opstellen van de GONS-werkwijze.
In dezelfde rubriek “Kanttekeningen” in het raadsvoorstel staat een samenvatting van onze
kanttekeningen. Een paar essentiële punten zijn daar niet opgenomen zoals:
o het door de gemeente vooraf kunnen maken van financiële afspraken;
o onze wens de gemeentelijke beleidsprocessen te verbeteren als voorwaarde voor GONS.
Zo hangen financiële afspraken over verwachte opbrengsten voor de initiatiefnemer en/of de
gemeente zozeer samen met de inhoud van het GONS-project, dat zij onderdeel van het
traject zouden moeten zijn.
Het introduceren van een GONS-werkwijze bij gebiedsontwikkeling kan ons inziens vooral
slagen wanneer de producten van de ontwikkeling SMART1 zijn. Tot nu toe is daar bij de
gemeentelijke beleidsontwikkeling nauwelijks sprake van. De vergelijking kan worden
gemaakt dat het toepassen van nieuwe ICT-werkwijzen pas zin heeft bij een grondige
herziening en standaardisering van de betreffende te automatiseren werkwijzen en
procedures.
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In het Raamwerk Burgerparticipatie Zeist werd geconstateerd dat het aantal gemeentelijke beleidsdocumenten
groot is. Bovendien zijn vele ervan nogal omvangrijk en is er onderling sprake van overlap. Verder ontbreken
meestal de tijdstermijnen voor geldigheid en actualisering. Bij het achterhalen van de documenten kon de
gemeente zelfs geen goed overzicht geven.
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Iets soortgelijks geldt ons inziens voor het toevoegen van een GONS-werkwijze aan de
huidige gemeentelijke beleidsontwikkeling. Vandaar dat wij in het Raamwerk
Burgerparticipatie Zeist uit 2011 als voorwaarde hebben gesteld (eerst) de verbetering van
de gemeentelijke (ruimtelijke) beleidsprocessen op orde te brengen. Wij zijn bereid daaraan
bij te dragen.
In verband met het voorgaande vragen wij de raad aandacht te schenken aan
bovengenoemde kanttekeningen over de GONS-werkwijze ten einde deze in overleg met de
belanghebbende organisaties alsnog aan te passen. Gezien het voorgaande zullen wij per
geval bepalen of het zin heeft deel te nemen aan GONS-trajecten.
Hoogachtend,

Stichting Beter Zeist
Egbert Visscher,
bestuursadviseur
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