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Vastgesteld in bestuur op 10 mei 2016 na advies van het Platform op 13 april 2016
1 Bestaande prioriteiten taken en werkwijze
De minimale taken van Stichting Beter Zeist zijn uitwisseling van informatie, voorlichting,
expertisecentrum en zo nodig advisering/ondersteuning van projecten en
burgerinitiatieven. Voor de uitvoering van deze taken is het platform en het netwerk van
contacten van groot belang.
Tot nu toe heeft Stichting Beter Zeist ook veel eigen inspraakreacties en zienswijzen
uitgebracht. Verder heeft zij deelgenomen aan inmiddels geaccepteerd overleg over
(aanpassing van) projectenplannen en het opstellen van thematische en gebiedsvisies.
Dat alles leidt echter wel tot een grote belasting van de uitvoerenden. Verder kan een
eigen geluid waardevol zijn, maar het kan ook leiden tot fricties met de aangesloten
organisaties en groepen. Een rol als burgergroepering kan immers op gespannen voet
staan met een rol van intermediair platform. Een nevenaspect is dat het uitbrengen van
veel kritische reacties negatief kan uitwerken op het positieve beeld van het steunen van
burgerinitiatieven en het opperen van haalbare oplossingen.
Vandaar het volgende voorstel voor wijziging van taken en werkwijze met behoud van
effectiviteit.
2 Voorstel aanpassing prioriteiten taken en werkwijze
- De minimale taken blijven uitgevoerd worden: uitwisseling van informatie, voorlichting,
expertisecentrum en advisering/ondersteuning.
- Slechts in een beperkt aantal gevallen worden eigen inspraakreacties en zienswijzen
opgesteld en ingediend. De belangrijkste criteria daarvoor zijn buurt overstijgend belang
en precedentwerking. In die gevallen kan ook aangesloten worden op reacties van
anderen of geprobeerd worden die kort samen te vatten. Dat gebeurt bij voorkeur pas in
het kader van een Ronde Tafel.
- In plaats van eigen inspraakreacties en zienswijzen wordt zo nodig wel mondeling en
schriftelijk advies gegeven aan groepen die zich bezig houden met projecten,
inspraakreacties, zienswijzen, visies e.d.
- Bestaande activiteiten worden hierop aangepast.
Het stringent doorvoeren van deze aanpak leidt ertoe dat geen verwachtingen worden
gewekt dat Beter Zeist het wel even zal oplossen. Het initiatief en de uitvoering ligt
primair bij de belanghebbende organisaties en groepen. Zij kunnen wel advies krijgen,
maar niet primair tijdens allerlei uitvoerende besprekingen.
Met de uitvoerenden van de groene organisaties is inmiddels al een werkafspraak
gemaakt. Die houdt in dat vroegtijdig informatie en ook reacties zullen worden
uitgewisseld. Dat geldt voor zover er een overlap in werkvelden bestaat, zodat optimaal
van elkaars expertise gebruik kan worden gemaakt. Desgewenst kan door de
organisaties in hun reacties naar buiten ook een verwijzing naar elkaars reacties
plaatsvinden. Daarbij speelt wel dat bij procedures de organisatie/groep altijd zelf de
zienswijze dient te onderbouwen. Wel kunnen gezamenlijk verklaringen naar buiten
worden gebracht, zoals bij adviezen, manifesten, voorstellen etc..
De nieuwe aanpak van Stichting Beter Zeist wordt bij ondersteuning ervan door het
platform na accordering in het bestuur intern en extern bekend gemaakt.
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3 Taakbelasting van bestuur en medewerkers
Deze is te groot en bovendien onevenredig verdeeld. De oplossing om het bestuur uit te
breiden lukt tot nu nog niet. Vandaar dat voorlopig wordt uitgegaan van een klein
werkbestuur van minimaal 3 personen conform de statuten. Bestuur en medewerkers en
adviseurs verdelen de taken en voeren die relatief autonoom uit. Daarbij koppelen zij op
hoofdlijnen onderling terug. Wel blijft aanvulling van het bestuur zeer wenselijk.
Een dergelijke werkwijze heeft als voorwaarde een groot vertrouwen in ieders
deskundigheid, vaardigheden en een vermogen tot samenwerking.
Onderlinge afstemming vindt frequent binnen en buiten de bestuursvergaderingen plaats.
In zo’n opzet kan het aantal bestuursvergaderingen worden beperkt. Deze vinden
minimaal tussen de platformbijeenkomsten plaats. De verslaggeving wordt beperkt tot
besluitenlijsten.
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