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In dit rapport de eerste resultaten van een mystery guest onderzoek. Nader 

onderzoek is gewenst om de motieven van gemeenten te achterhalen. Waarom 

reageren zij zoals ze reageren? En wat moet er in de organisatie(cultuur) 

veranderen om betrokken burgers beter van dienst te zijn? In dit rapport slechts 

een weergave van een e-mail toets op inhoud en respons. 
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Colofon 

De Burgerlijke Raad voor het Regeringsbeleid (BRR) is een onafhankelijk en 
zelfbenoemd adviesorgaan voor de Nederlandse overheid dat gevraagd en 
ongevraagd advies uitbrengt. 
 
Het onderzoek onder 90 procent van de gemeenten is verricht naar aanleiding 
van het Beleidsprogramma 'Samen werken samen leven' waarin het kabinet 
zegt de participatie en zorg voor elkaar te willen bevorderen en ‘de kracht van 
wijken, buurten en dorpen beter te willen benutten. 
 
Anders dan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), houdt 
de BRR zich niet direct bezig met theoretische studies. Liever laat ze het 
denkwerk aan betrokkenen zelf over. 
 
Daartoe ontwikkelt de BRR internettools die deze collectieve denkkracht kunnen 
stimuleren en kanaliseren. De uitkomsten worden gerapporteerd aan overheden 
en burgers. 
 
De BRR wil geen belangenorganisatie zijn, maar een democratisch 
platformontwikkelaar. De eigenlijke Raad bestaat dus uit iedereen die zich 
manifesteert op de gecreëerde platforms.  
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Eerdere projecten van de BRR (een selectie): 
 

Lastvandeburger.nl - Onderzoeks- en debatproject 

Via de website Lastvandeburger.nl konden ambtenaren hun ergernissen over de burger in briefvorm 

uiten. Burgers reageerden daar massaal op (tienduizenden bezoekers, duizenden reacties). Na de 

zomer van 2007 maakt de BRR de resultaten van dit debat bekend in het rapport 'De lastige burger 

- dienstverlening in een tijd van ontbrekend burgerschap'. 

 

Watwilnederland.nl - De burger als spindoctor 

Met de site Watwilnederland.nl deed de BRR in de aanloop naar de verkiezingen van 2006 een 

beroep op de kiezer. Aan hen wordt de vraag voorgelegd wat lijsttrekkers moeten doen om de 

verkiezingen te winnen. De burger als spindoctor. 

 

Burgermanifest 'Van Kloof naar Klik' 

In 2005 publiceerde de BRR het burgermanifest 'Van Kloof naar Klik'. Via internet werden burgers 

opgeroepen ideeën aan te dragen voor de invulling van een ministerieel internetportaal. Deze ideeën 

vormden de basis van een pleidooi voor meer en betere profilering van de overheid op internet. Het 

rapport is overhandigd aan het kabinet Balkenende II. 
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Voorwoord  

"Betrokkenheid begint met meedoen. In een betaalde baan, in het vrijwilligerswerk, in de 

zorg voor anderen. Sociaal is het niet aanvaardbaar dat mensen buiten de samenleving 

staan." 

 

Dat zijn niet mijn woorden, maar de woorden van het Kabinet Balkenende IV. Uit haar 

beleidsprogramma 'Samen werken, samen leven' spreekt een grote ambitie. De wil om 

burgers zodanig toe te rusten dat zij zelf voorzieningen en activiteiten in hun buurt, wijk 

of gemeenschap kunnen ontplooien. 

 

Tegelijkertijd doet de regering een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid van 

burgers. Enerzijds om meer "sociale samenhang" te creëren, anderzijds "voor het 

draaiende en betaalbaar houden van de samenleving". 

 

Mooie woorden, mooie ambities. De prangende vraag is echter waar en hoe betrokken 

burgers en overheid elkaar ontmoeten, en of zij elkaar op dat punt versterken danwel 

tegenwerken. Het worden namelijk spelers in het zelfde publieke domein. Gaat dat wel 

goed? Een burger met een fantastisch plan zal in de meeste gevallen niet om de 

gemeente heen kunnen. Zodra een initiatief uitgroeit tot een vereniging of stichting - met 

een bestuur, leden, een kas en een gebouw - komt er een ambtenaar om de hoek kijken. 

 

Wat doet die ambtenaar dan? Zal hij slechts controleren, handhaven, of biedt hij ook 

ondersteuning en bekijkt hij mogelijke samenwerkingsverbanden? Wijst hij alleen op 

hobbels, of neemt hij de burger bij de hand om die hobbels te slechten? Ofwel; ontmoet 

de betrokken burger ook een betrokken ambtenaar? 

 

Steven de Jong 

Burgerlijke Raad voor het Regeringsbeleid (BRR) 

steven@burger-raad.nl 
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Samenvatting en conclusies  

‘Undercoverburger ontmaskert desinteresse van gemeenten in plannen burgers’  

Ideeën van burgers stranden bij gemeenten 

 

Burgers met plannen worden massaal genegeerd door gemeenten. Dit 

blijkt uit onderzoek van de Burgerlijke Raad voor het Regeringsbeleid 

(BRR) onder 450 (deel-)gemeenten naar de behandeling van 

burgerplannen. Bijna de helft (49 procent) van de onderzochte 

gemeenten reageert niet inhoudelijk op een burgerinitiatief. Eenderde 

van de gemeenten reageert zelfs helemaal niet.  

 

De BRR stuurde op 14 mei 2007 432 gemeenten en 18 deelgemeenten (van 

gemeente Aa en Hunze tot Zwijndrecht) een e-mail met een burgerinitiatief. De 

afzender van de e-mail is de niet bestaande Eric van der Veer, een betrokken 

‘spookburger’ die een senioreneethuis wil opzetten en zijn gemeente om raad en 

daad vraagt.  

 

‘Samen werken, samen leven’ is wassen neus 

32 procent van de gemeenten, waaronder Alphen aan de Rijn, Dordrecht, 

Culemborg, Lochem en Waddinxveen, laat niets van zich horen. 17 procent laat 

het bij een ontvangstbevestiging. De Jong: “Het minste wat een burger mag 

verwachten is een persoonlijke reactie op zijn plan. Dit staat in schril contrast 

met het kabinetsbeleid dat aangeeft dat de overheid burgers moet toerusten bij 

hun initiatief om voluit mee te doen. Het thema ‘samen werken, samen leven’ is 

zo beschouwd een wassen neus.” 
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Kluitje in het riet 

De rest van de aangeschreven gemeenten, 51 procent, reageert min of meer 

inhoudelijk1. De meeste ambtenaren weten echter geen raad met een betrokken 

en initiatiefnemende burger. Ze geven een schouderklopje (“Wat een prachtig 

initiatief!”), maar sturen vervolgens de burger met een kluitje in het riet  (“Veel 

succes!”). Voorbeelden zijn onder meer de gemeenten Oldenzaal, De Marne, 

Maasgouw, Bunnik en Rijnwoude.  

 

’Er zijn verschillende initiatieven ook vanuit de markt en als overheid gaan we 

niet regulerend optreden naar de markt toe. We wensen u veel succes met uw 

plannen.’ (gemeente De Marne) 

 

Gemeenten die goed scoren 

Gemeenten die de betrokken burger in hun eerste reactie uitgebreid informeren 

zijn schaars. Slechts een kwart van de gemeenten die inhoudelijk reageren, 13 

procent op een totaal van 450 gemeenten, denkt zeer actief mee, geeft een 

overzicht van regelingen en bestaande initiatieven, bekijkt 

samenwerkingsverbanden en nodigt de burger uit. Gemeenten die goed scoren 

op deze criteria zijn Arnhem, Cranendonck, Hoogeveen en het Amsterdamse 

stadsdeel Oud-Zuid. 

 

Invloed maatschappelijke organisaties 

Een nadere beschouwing van de inhoudelijk goed scorende reacties leert dat in 

19 procent van deze gevallen welzijnsorganisaties zijn betrokken bij de 

beantwoording. Gemeenten die wat mager en minder nuttig reageren, 

betrekken slechts in 6 procent van de gevallen een welzijnsorganisatie bij het 

initiatief. 

 

"Na het doorlezen van de mail, die u gezonden heeft aan de Gemeente 

Enschede heb ik wel wat ideeën over eventueel samenwerking. Ook ben ik 

afgelopen week bij een Van Harte Resto geweest. Wellicht is e.e.a. te 

combineren. Graag zou ik in contact met u willen komen om met u van 

gedachten te wisselen over dit bijzondere idee." (Humanitas, afdeling Enschede) 

 

                                           

1 De term inhoudelijk is ruim genomen; als een ambtenaar gericht op het initiatief reageerde, hoe 

mager ook, werd dit wel gerekend tot een inhoudelijke reactie. Een ontvangstbevestiging werd daar 

niet toe gerekend. 
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"Wij hebben ervaring met het opzetten van een senioreneettafel. Het laatste 

project dat ik heb begeleid is in Netersel. Als u mij uw adres stuurt dan ontvangt 

u van mij een DVD met een aantal voorbeeld projecten in dezelfde sfeer die in 

deze regio al functioneren. Wij zijn enthousiast over uw initiatief en zijn graag 

bereid mee te denken en mee te werken." (Gecoördineerd Ouderenwerk De 

Kempen, Bergeijk) 

 

“Bij deze nodig ik u uit voor de vergadering van de Commissie Algemene Zaken 

van de Seniorenraad om 10.00 uur in de bibliotheek, wij kunnen dan uw idee 

bespreken. Wij hebben zelf ook al iets op papier staan, in de bijlage treft u een 

eerste gedachte aan.” (Seniorenraad Stede Broec) 

 

Kort van stof, maar wel actiegericht 

Gemeenten die wat korter van stof zijn, maar wél aangeven het initiatief actief 

te willen ondersteunen, laten het vaak bij één of twee verwijzingen. Zij leggen 

de nadruk op hun uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. 

 

"Wethouder Krewinkel wil graag met onze ambtenaar dhr. Ypelaar bij u op 

huisbezoek komen. Dit zou voor beide heren kunnen op: Donderdag 5 juli 2007 

9.00 uur." (gemeente Kerkrade) 

 

“Afgelopen woensdag hadden we een bijeenkomst met allerlei organisaties. 

Toen ik uw voorstel aan het Leger des Heils vertelde, kwamen zij spontaan met 

dat u wel hun gezellige ruimte mag gebruiken. (..) Ik zou graag willen 

voorstellen om een keer met elkaar te bespreken welke mogelijkheden en 

andere zaken nodig zijn om dit initiatief te starten en te ondersteunen.” 

(gemeente Beverwijk) 

 

Stimuleren van burgerinitiatief 

Uiteindelijk helpt 48 procent van de gemeenten (die zowel voldoende als 

onvoldoende inhoudelijk hebben gereageerd) undercoverburger ‘Eric van der 

Veer’ daadwerkelijk een stap (hoe klein ook) verder in zijn plan. De rest geeft 

het signaal af dat de burger het zelf maar moet uitzoeken.  

 

Sociaal kapitaal in kiem gesmoord 

Volgens de BRR beseffen veel ambtenaren niet dat een initiatiefnemende burger 

om een speciale behandeling vraagt. “Het gaat hier niet om een bewoner die 

even een boom wil kappen. Het gaat om een enthousiaste burger die bij de 
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gemeente aanklopt met de vraag hoe hij zijn initiatief tot bloei kan brengen en 

vaak geen idee heeft wat er in de gemeente speelt en waar hij allemaal 

rekening mee moet houden. Zijn enthousiasme om sociaal kapitaal toe te 

voegen aan de gemeente wordt zo in de kiem gesmoord door ambtenaren die 

hem als ‘klant nummer zoveel’ behandelen.” 
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1 Over het onderzoek 

De BRR heeft op 14 mei 90 procent van de gemeenten in Nederland bereikt met 

de e-mail van nepburger Eric van der Veer. Dat zijn 432 gemeenten en 18 

deelgemeenten. Er is gekeken of de gemeenten reageerden en hoe inhoudelijk 

die reacties waren. Daarnaast heeft de BRR de aard en nut van de reacties 

bekeken. Na zeven weken is het onderzoek afgerond en hebben de 

desbetreffende ambtenaren een e-mail gekregen waarin de identiteit van Eric 

van der Veer werd onthuld.  
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2 De e-mail van burger Eric 

432 gemeenten en 18 deelgemeenten hebben onderstaande e-mail op 14 mei 

2007 ontvangen, tussen 13.52 uur en 14.53 uur. 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 

In mijn werk als chef van de groenteafdeling, raak ik vaak in gesprek met ouderen. Ik 

babbel met ze over alledaagse zaken, wat ze bezighoudt, over kwaaltjes en help ze 

natuurlijk met het vinden van de juiste groente. 

 

In veel gevallen, niet alle, merk ik dat ouderen die nog net zelfstandig kunnen wonen en 

boodschappen doen vaak heel eenzaam zijn, en een grote behoefte hebben aan contact. 

Daarom heb ik verleden jaar wat ouderen uitgenodigd voor een etentje bij mij thuis. 

Gewoon omdat ze er dan even uit zijn, met leeftijdgenoten in gesprek raken en het 

interessant is wat ze te vertellen hebben. 

 

Maar ja, van het een kwam het ander, en op een gegeven moment had ik elke week een 

stuk of drie hevig kletsende senioren aan tafel zitten. Mijn vrouw vond het in het begin 

leuk, maar geeft nu aan dat ons huis geen restaurant is. En dat is vervelend, want er 

komen steeds meer ouderen naar mij toe die spontaan vragen of ze bij mij mogen eten. 

 

Samen met een vaste club ouderen heb ik nu een plan bedacht. We willen een 

senioreneethuis opzetten waar iedereen om klokslag zes uur aan kan schuiven voor een 

lekkere en voedzame maaltijd. Bij binnenkomst kunnen de ouderen dan een vrijwillige 

bijdrage in een melkbus stoppen. Mensen die krap bij kas zitten gooien daar bijvoorbeeld 

een euro of twee in en de wat meer vermogende oudere stopt er bijvoorbeeld een tientje 

in. En mijn baas bij de supermarkt zei: als jullie een keer geld tekort komen, schiet ik 

wel bij. Ik denk dat we in onze gemeente heel veel ouderen hebben die gebruik zouden 

willen maken van zo'n senioreneethuis. 

 

Ook heb ik al bij een school geïnformeerd of we leerlingen kunnen vragen de 

boodschappen in te slaan. Op een ouderavond is dit besproken en enkele ouders zeiden 

al gelijk: dan brengen wij de boodschappen met de auto wel naar jullie toe. Via hen ben 

ik ook in contact gekomen met een ROC. Een docent vroeg me of zijn leerlingen dan 
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misschien voor ons konden koken. Dan hebben wij goede koks en heeft het ROC extra 

stageplekken. Deze docent bood zichzelf vrijwillig aan als chefkok. 

 

Vorige week belde een dame van de Thuiszorg. Enkele van haar cliënten hadden vol 

enthousiasme verteld wat ik van plan ben. Ze legde mij uit dat er heel veel komt kijken 

bij het verzorgen van maaltijden voor ouderen. Je moet rekening houden met allergieën, 

diëten en voedingswensen. En ze vroeg zich ook af hoe ik minder validen naar de locatie 

breng en aldaar voorzieningen tref. U moet begrijpen dat ik hier weinig verstand van 

heb, en me in de eerste plaats ook niet heb gericht op de meer hulpbehoevende oudere. 

Maar als ik zo'n senioreneethuis opzet, moeten deze mensen er in ieder geval ook van 

kunnen genieten. Want de mensen die zelfs geen boodschappen meer kunnen doen, die 

zullen misschien wel het meeste gebaat zijn bij mijn initiatief. 

 

Nu vraagt u zich misschien af waarom ik u mail, nu ik al zo'n grote groep enthousiaste 

mensen om mij heen heb verzameld. Dat is om het volgende. We zullen een aantal 

dingen nodig hebben die we niet zelf kunnen regelen, en ook weten we niet precies wat 

we precies moeten regelen. Als gemeente weet u denk ik het beste hoe het geregeld is 

met voorzieningen als vervoer, locatie, etcetera. Waar ik verder niets van weet, en 

eigenlijk ook niet lastig mee gevallen wil worden, zijn de papieren dingen. Ik heb 

opgevangen dat ik een stichting zou moeten oprichten, een ander had het over 

horecapapieren en weer een ander zei dat ik zelfs belasting moet betalen over alles wat 

binnenkomt in de melkbus. Kortom, een hele waslijst misschien nog. 

 

Er komt dus veel meer bij kijken dan ik van te voren gedacht had en op dit moment kan 

overzien. Daarom informeer ik u over mijn plan, zie uit naar uw reactie en hoop dat u mij 

de komende tijd kunt helpen waar nodig. 

 

Met vriendelijke groet, 

Eric van der Veer 
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3 Reageren gemeenten op 

burgerinitiatief? 

Kort na het versturen van de e-mail werd de mailbox van ‘Eric van der Veer’ 

overspoeld met automatische en persoonlijke ontvangstbevestigingen. Veelal 

met de boodschap dat de e-mail zou worden doorgestuurd naar de 

behandelende ambtenaar of afdeling. 

 

Uiteindelijk heeft slechts 51 procent van de 450 aangeschreven gemeenten 

inhoudelijk gereageerd op het plan voor de oprichting van een senioreneethuis. 

De term inhoudelijk is ruim genomen; als een ambtenaar gericht op het initiatief 

reageerde, hoe mager ook, werd dit wel gerekend tot een inhoudelijke reactie. 

Een ontvangstbevestiging werd daar niet toe gerekend. 

  

1) Reageren gemeenten op burgerinitiatief?

32%

4%

13%

51%

Geen antwoord

Alleen automatische
ontvangstbevestiging.

Persoonlijke
ontvangstbevestiging.

Inhoudelijke reactie
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Opgemerkt moet worden dat in 60 procent van de persoonlijke 

ontvangstbevestigingen expliciet om adresgegevens gevraagd werd. Dit was 

volgens de ambtenaren nodig om de e-mail te kunnen registreren en in 

behandeling te nemen. Stel dat ‘Eric’ in deze gevallen alsnog zijn adresgegevens 

had geleverd, dan had de score op ‘inhoudelijke reacties’ maximaal 8 procent 

hoger uit kunnen vallen. 
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4 Hoe inhoudelijk zijn de reacties per e-

mail? 

In figuur 1 zagen we dat 51 procent van de gemeenten inhoudelijk reageert. In 

figuur 2 maken we een schifting tussen ‘inhoudelijk onvoldoende’ en ‘inhoudelijk 

voldoende’.  

 

2) Hoe inhoudelijk zijn de reacties per e-mail?

75%

25%

Onvoldoende

Voldoende

  

 

Of een reactie inhoudelijk voldoende scoort, is vooral een gevoelsmatige, 

subjectieve toets: hoe compleet is de informatie, hoe aanvullend is het 

geschrevene, noemt de ambtenaar concrete regelingen en verwijst hij, met 

contactgegevens, naar ondersteunende diensten en personen? Kortom, kan 

‘Eric’ met de reactie een stap verder maken in zijn ambitie om een 

senioreneethuis te verwezenlijken? 
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Een nadere analyse leert dat vanuit de gemeenten die ‘inhoudelijk voldoende’ 

scoren, vaak meerdere reacties zijn gekomen. Het percentage correspondenties 

met ‘vervolgantwoorden’ ligt hier op 30. 

 

De gemeenten die ‘inhoudelijk onvoldoende’ scoren laten het vaker bij één 

antwoord. Slechts 17 procent stuurt twee of meerdere vervolgantwoorden, of 

laat die sturen door een externe organisatie. 
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5 De aard van de inhoudelijke reacties 

Of een ambtenaar in zijn eerste elektronische reactie direct lijntjes uitzet, 

regelingen uitlegt of tips geeft, met andere woorden ‘inhoudelijk voldoende 

reageert’ (zie vorige hoofdstuk), zegt in wezen niet zo veel over de bereidheid 

de burgerinitiatiefnemer te ondersteunen. 

3) Wat is de aard van de reacties die inhoudelijk onvoldoende 

zijn?

8%

33%

47%

12%

Reacties zonder
verwijzing of uitnodiging

Reacties met alleen
verwijzing

Reacties met alleen
uitnodiging

Reacties met verwijzing
en uitnodiging

 

80 procent van de reacties, die in het vorige hoofdstuk als ‘inhoudelijk 

onvoldoende’ zijn gekwalificeerd, bevatten namelijk slechts een uitnodiging of 

verwijzing naar persoon, regeling of dienst (zie diagram 3). Wel kunnen we 

stellen dat in deze categorie de reacties met alleen verwijzingen dermate mager 

zijn, dat ze niet voor ‘inhoudelijk voldoende’ door kunnen gaan. Maar de 

reacties met alleen een uitnodiging, 47 procent, bevatten een concreet verzoek 

om op gesprek te komen. En dat zegt wel degelijk iets over de bereidheid de 

burgerinitiatiefnemer te ondersteuner. 

 

Diagram 4 presenteert een analyse van de ‘inhoudelijk voldoende’ reacties. Wat 

meteen opvalt is de 0-procent scores van ‘reacties met alleen uitnodiging’ en 

‘reacties zonder verwijzing of uitnodiging’. Ambtenaren van gemeenten die 

voldoende scoren kiezen er dus voor de e-mail van ‘Eric’ zo volledig mogelijk 
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schriftelijk af te handelen. 59 procent legt namelijk uitgebreid uit met welke 

vergunningen, regelingen, diensten en personen ‘Eric’ rekening moet houden of 

in contact moet komen. Deze informatie blijkt zeer nuttig. De rest, 41 procent, 

combineert een ‘inhoudelijk voldoende’ reactie met een persoonlijke uitnodiging. 

4) Wat is de aard van de reacties die inhoudelijk voldoende zijn?

0%

59%

0%

41%

Reacties zonder
verwijzing of uitnodiging

Reacties met alleen
verwijzing

Reacties met alleen
uitnodiging

Reacties met verwijzing
en uitnodiging
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6 Het nut van inhoudelijke reacties 

Uit de diagrammen in het vorige hoofdstuk blijkt dat het er niet zoveel toe doet 

of een reactie inhoudelijk voldoende of onvoldoende scoort. Het gaat erom of de 

ambtenaar nuttige informatie verstrekt danwel de burger uitnodigt voor een 

persoonlijk gesprek. Dat zijn de ingrediënten om een burgerinitiatief tot bloei te 

laten komen. 

 

5) Het nut van de inhoudelijke reacties

6%

40%

35%

19%

Reacties zonder
verwijzing of uitnodiging

Reacties met alleen
verwijzing

Reacties met alleen
uitnodiging

Reacties met verwijzing
en uitnodiging

 

Bovenstaande diagram laat het volgende zien: van de gemeenten die 

inhoudelijk reageren, ongeacht of dat voldoende of onvoldoende is, kan van 94 

procent gezegd worden dat de informatie nuttig is. Het aantal nietszeggende 

(zonder verwijzing of uitnodiging) reacties blijft beperkt tot 6 procent van de 

inhoudelijke reacties. Onder ‘nuttig’ verstaan we hier in ieder geval één 

verwijzing naar een dienst, regeling of persoon. ‘Nuttig’ wil dus niet zeggen 

‘inhoudelijk voldoende’. 
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7 Invloed van maatschappelijke 

organisaties 

22 gemeenten, dus 5 procent van de 450 getoetste gemeenten, heeft een 

maatschappelijke organisaties ook laten reageren op het burgerinitiatief.  

6) De betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij 

'inhoudelijk onvoldoende' scorende reacties?

94%

6%

Geen externen
betrokken

Wel externen betrokken

 

7) De betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij 

'inhoudelijk voldoende' scorende reacties?

81%

19%

Geen externen
betrokken

Wel externen betrokken

 

 

Bovenstaande diagrammen laten zien dat waar maatschappelijke organisaties 

betrokken worden de informatie veel inhoudelijker is. De credits gaan in dit 

geval naar: 

 

Stichting Welzijn Bergen (Bergen, NH)  

Gecoördineerd Ouderenwerk De Kempen (Bergeijk)  

Woondiensten Enkhuizen (Enkhuizen)  

Humanitas, afdeling Enschede (Enschede) 

MEE Zuid-Holland Zuid (Hellevoetssluis) 

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (Hoogeveen)  

Stichting Welzijn Middelburg (Middelburg) 

Fidessa Welzijn (Oude IJsselstreek)  

Seniorenraad (Stede Broec)  

Mozaïek welzijnsdiensten (Tiel)  

Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Zuidwesthoek (Woensdrecht)  

 

Een nadere beschouwing leert dat deze correspondenties ook veel actiegerichter 

en concreter zijn: op één na hebben alle (welzijns)organisaties aangestuurd op 

een persoonlijke ontmoeting met ‘Eric van der Veer’. 
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8 Hoeveel gemeenten helpen de burger 

een stap verder? 

Het merendeel van de inhoudelijke reacties, 94 procent, bevat een uitleg, 

verwijzing en/of uitnodiging. 216 van de 450 getoetste gemeenten voldoen aan 

dit criterium. 

8) Hoeveel gemeenten helpen de burger een stap verder?

48%
52%

Inhoudelijk reacties met
verwijzingen en/of
uitnodigingen

Ontvangstbevestigingen,
geen antwoorden en
nietszeggende reacties

 

Deze groep helpt 'Eric van der Veer' daadwerkelijk een stap (hoe klein ook) 

verder in zijn plan om een senioreneethuis op te richten. De rest, 52 procent, 

geeft het signaal af dat Eric het zelf maar uit moet zoeken. 



22 De Betrokken Burger 

9 Opinieartikel Volkskrant, 19 juli 2007 

Ondersteunen van betrokken burgers doe je er 

als ambtenaar niet ‘even bij’ 

Helft gemeenten reageert niet op sociale plannen van burgers 

 

Het is maandag 14 mei 2007, acht minuten voor twee in de middag. Eric van der Veer, 

supermarktchef van een groenteafdeling, meldt zich per e-mail bij de gemeente Aa en 

Hunze in Drenthe. Eric heeft een plan, een groots plan: hij wil uitvoering geven aan de 

belangrijkste ambitie van de Nederlandse regering ooit. Eric wil samen werken, 

samen leven! 

 

Door Steven de Jong 

 

In het gelijknamige beleidsprogramma, een kleurrijke folder die hij boven zijn bed heeft 

hangen, las Eric dat het kabinet de participatie en zorg voor elkaar wil bevorderen, maar dat 

niet kan zonder de toegewijde hulp van burgers als hij. "De kracht van wijken, buurten en 

dorpen moet beter benut worden!", zo schreef de minister-president. Eric ként zijn wijk, ként 

zijn kracht. Hij voelt zich aangesproken, zijn burgerplicht roept… 

 

Eric laat in zijn e-mail weten zich zorgen te maken om de ouderen in zijn gemeenten. “Ik 

merk dat ouderen die nog net zelfstandig kunnen wonen en boodschappen doen vaak heel 

eenzaam zijn, en een grote behoefte hebben aan contact.” Hij vertelt dat hij zo nu en dan 

die ouderen thuis uitnodigt, maar dat zijn vrouw heeft gezegd dat “ons huis geen restaurant 

is”. Na pakweg driekwart A4 komt Eric terzake: “We willen een senioreneethuis opzetten 

waar iedereen om klokslag zes uur aan kan schuiven voor een lekkere en voedzame 

maaltijd. Als gemeente weet u denk ik het beste hoe het geregeld is met voorzieningen als 

vervoer, locatie, etcetera. Waar ik verder niets van weet zijn de papieren dingen.”  

 

Er verstrijken uren, dagen, weken. Om precies te zijn: zeven weken. Tot groot verdriet van 

Eric laat Aa en Hunze niets van zich horen, zelfs geen bevestiging van ontvangst. Wil de 
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gemeente, Erics eerste contact met ‘de overheid’, wel met Eric samen werken? Eric denkt 

van niet, hij is ontroostbaar. 

 

Diezelfde 14 mei komt bij 432 gemeenten en 18 deelgemeenten, 90 procent van alle 

gemeenten, ook een e-mail binnen met het plan voor een senioreneethuis. Ondertekend 

met de vriendelijke groeten van, u raad het al, Eric van der Veer. Deze spookburger, in 

onderzoekjargon mystery guest, is door de Burgerlijke Raad voor het Regeringsbeleid 

(BRR) op pad gestuurd in overheidsland. In reactie op de 100-dagen tour heeft de 

burgerraad op deze manier 50 dagen kunnen luisteren naar hoe ambtenaren reageren op 

een burgerinitiatief.  

 

49 procent reageert niet 

Aa en Hunze is niet de enige gemeente die Eric links laat liggen. Maarliefst 32 procent laat 

niets van zich horen, en 17 procent laat het bij een ontvangstbevestiging. 49 procent 

reageert dus feitelijk niet. De rest reageert min of meer inhoudelijk, maar laat vaak 

doorschemeren helemaal geen raad te weten met initiatiefnemende burgers. Ze geven een 

schouderklopje (“Wat een prachtig initiatief!”), en sturen de burger met een kluitje het riet 

weer in (“Veel succes!”). Ze herhalen tussen die twee aanmoedigingen de twijfels van de 

burger, roepen iets algemeens over bestemmingsplannen of horecapapieren en verwijzen 

vaak meteen door naar de Kamer van Koophandel als zijnde een alwetend orakel.  

 

Rioolrecht als antwoord 

Individuele ambtenaren beseffen onvoldoende dat zij – als eerste contact van de burger – 

moeten optreden als woordvoerder. Te vaak merken we dat de ambtenaar niet verder denkt 

dan het eigen loket. Neem bijvoorbeeld de medewerkster Belastingen: “Wat betreft de 

belastingen van de gemeente Maasgouw kan ik u mededelen dat wij een onroerend zaak 

belasting en rioolrecht kennen.” Let wel; dit is dus de enige reactie van de gemeente 

Maasgouw op het burgerinitiatief. Zoomen we dieper in op de gemeentelijke organisatie, 

dan is de reactie ergens wel begrijpelijk. Ambtenaren krijgen nauwelijks ruimte voor de 

behandeling van bijzondere plannen. De eerste reactie van een Hilversumse ambtenaar op 

het plan is tekenend. “Zo te lezen houdt dit meer in dan alleen een horecavergunning.” 

Later mailde de ambtenaar dat hij naast de stroom verzoeken om handhaving en 

meldingen, dit soort dingen “erbij moet doen”. 

 

Eric is geen klant 

Het besef dat een initiatiefnemende burger om een speciale behandeling vraagt blijkt 

nauwelijks aanwezig. Het gaat hier niet om een bewoner die een boom wil kappen, of een 

terras voor een kroegbaas… Nee, het gaat om een enthousiaste burger die bij de gemeente 

aanklopt met de vraag hoe hij zijn initiatief tot bloei kan laten komen, vaak geen idee heeft 

wat er in de gemeente speelt en waar hij als oprichter allemaal rekening mee moet houden. 



24 De Betrokken Burger 

Zijn enthousiasme om sociaal kapitaal toe te voegen wordt in de kiem gesmoord door hem 

als ‘klant nummer zoveel’ te behandelen. Eric wordt weggezet als iemand met een vage, 

niet te beantwoorden vraag. Iemand die tijd en geld kost. 

 

Ambtenaren die de moeite nemen eerst met andere collega’s of organisaties te overleggen 

blijken schaars. De drang om alleen vanuit het eigen specialisme te reageren overheerst. 

Het zou ambtenaren sieren als zij de initiatiefnemer eerst uitnodigen voor een 

inventariserend gesprek, aftasten wat de burger kan en wil, hem vertellen over bestaande 

initiatieven, en vervolgens bekijken in welke vorm het initiatief uit de grond gestampt kan 

worden. Pas als dat helder is, kan de burger gewezen worden op de benodigde papieren en 

regelingen. Niet eerder.  

 

Eric op een voetstuk 

Gemeenten die op deze criteria goed scoren zijn Arnhem, Beverwijk, Cranendonck, 

Hoogeveen, Menaldumadeel, het Amsterdamse stadsdeel Oud-Zuid en Kerkrade. 

“Wethouder Krewinkel wil graag met onze ambtenaar dhr. Ypelaar bij u op huisbezoek 

komen. Dit zou voor beide heren kunnen op (..)”, liet Kerkrade weten. Ook Opmeer verdient 

een pluim. Eric werd aldaar als kandidaat naar voren geschoven in de wedstrijd ‘Met elkaar 

voor mekaar’, en won in de categorie "veelbelovende ideeën, die nog verder uitgewerkt 

moeten worden" een stimuleringsprijs van 750 euro. Dit soort gemeenten plaatsen de 

betrokken burger, soms letterlijk, op een voetstuk. 

 

Als we iets kunnen leren van deze 50-dagen tour in overheidsland, dan is het wel dat 

gemeentebesturen van hun ambtenaren niet kunnen verlangen burgerinitiatieven “er even 

bij te doen”. Betrokken burgers verdienen een betrokken ambtenaar. 

 

Auteur: 

Steven de Jong is oprichter van de Burgerlijke Raad voor het Regeringsbeleid, een 

onafhankelijk en zelfbenoemd adviesorgaan voor de Nederlandse overheid. Het 

onderzoeksterrein van de BRR is de ruimte waar burger en overheid elkaar lastig vallen, 

wantrouwen en niet begrijpen. Via undercover onderzoek en internetdebatten tracht de BRR 

deze partijen nader tot elkaar te brengen. Op burger-raad.nl nodigt hij ambtenaren uit hun 

expertise en ervaringen met burgerinitiatieven te delen. 

 

Het onderzoeksrapport is te downloaden op www.burger-raad.nl 
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10 Een selectie uit de reacties van 

gemeenten die goed scoren 

10.1 From: Gemeente Arnhem 

from  Gemeente Arnhem, <Naam medewerker geanonimiseerd> 

to  ericvanderveer@gmail.com    

cc  <Naam medewerker geanonimiseerd> 

date  Jun 8, 2007 11:55 AM    

subject  Initiatief senioreneethuis deel 2    

 

Beste heer Van der Veer, 

 

In aanvulling op mijn vorige mail d.d. 25 mei 2007 nog even het volgende. 

 

Discussiepunt in het initiatief is de vraag of het hier om een verzorgende functie gaat of 

om een commerciële functie. Als er reclame wordt gemaakt en betaald voor de 

maaltijden is er iets voor te zeggen dat het een commerciële horecagelegenheid betreft. 

 

Als horeca het geval is zult u: 

 

- een pand moeten vinden waar een horecabestemming op zit 

(bestemmingsplannen zijn in te zien bij het Loket Bouwen en Wonen 

Eusebiusbuitensingel 49) 

- alle bijbehorende vergunningen moeten aanvragen. 

 

Op onze website staan de antwoorden op je vragen (ook handig voor de startende 

ondernemers) 

www.arnhem.nl > digitaal loket > van A tot Z > de letters D en E en O en R en T 

- Drank- en Horecavergunning 

- Exploitatievergunning 

- Oneigenlijk Gebruik Openbare Grond (objecten op openbare grond) 

- Reclamevergunning 

- Terrasvergunning 
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Daarnaast hebben we een horecaspreekuur (ma, di, do van 9-12), waar u met vragen 

t.a.v. horecavergunningen terecht kunt. Dit is ook aan de Eusebiusbuitensingel 49. 

 

- ervoor moeten zorgen dat het op een plek is waar geen concurrentie is met 

andere horecagelegenheden 

Omdat het ook raakvlakken heeft met zorg en gerelateerd kan worden aan zorgbeleid, 

kunt u het beste contact opnemen met Jan Brouwer van de gemeente Arnhem. Hij houdt 

zich bezig met het beleid t.a.v. zorg. Zijn telefoonnummer is 026-3773924. Hij is t/m 2 

juli met vakantie. 

 

Wellicht dat u met bovenstaande info en de info in de mail van 25 mei alweer een stap 

verder kunt komen. Als u nog vragen heeft dan hoor ik het graag. 

 

Groet en succes, 

 

<Naam medewerker geanonimiseerd> 

Accountmanager starters en detailhandel 

Gemeente Arnhem 

 

---------- 

 

From Gemeente Arnhem, naam medewerker geanonimiseerd 

To ericvanderveer@gmail.com    

Date May 25, 2007 8:19 AM    

Subject senioreneethuis    

 

Beste heer Van der Veer, 

 

Allereerst wil ik u mijn complimenten geven voor uw initiatief. Wat betreft uw vragen 

even kort het volgende. 

 

Eerste tip t.a.v. financiën en administratie, neem contact op met de KAmer van 

Koophandel. De KvK kan u hierin adviseren. Zie www.kamervankoophandel.nl of Kamer 

van Koophandel Centraal Gelderland 

Kronenburgsingel 525, Postbus 9292, 6800 KZ Arnhem 

tel: (026) 353 88 88, fax: (026) 353 89 99 

 

Verder staan op de website www.startwijzer.nl ook nuttige tips t.a.v. financiën en 

juridische zaken. 
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T.a.v. locatie en vervoer zal nog e.e.a. uitgezocht moeten worden. Uw mail is nu bij mij 

binnen gekomen. Ik werk bij de afdeling Economische Zaken, detailhandel en startende 

ondernemers, maar ik zal navraag moeten doen bij mijn collega's van horeca, 

maatschappelijke ontwikkeling (zorg) en verkeer. 

 

Ik heb tenslotte ook nog twee vragen aan u: 

- zou u mij uw telefoonnummer kunnen mailen? Dan kan ik u snel bellen als ik 

vragen of informatie heb. 

- u schrijft dat u nu thuis deze faciliteit aanbiedt. Wilt u het senioreneethuis ook in 

uw buurt opzetten (in welke wijk is het?) of heeft u al een idee in welke wijk u 

het eethuis zou willen opzetten of in welke wijk juist niet? 

Tot zover even de eerste reactie. 

 

Groet, 

<Naam medewerker geanonimiseerd> 

Accountmanager detailhandel en starters 

Gemeente Arnhem 

026-3773683 

 

---------- 

 

From  Loketbwl1 <Loketbwl@arnhem.nl> 

to  ericvanderveer@gmail.com   

date  May 16, 2007 2:22 PM   

subject  Initiatief voor Senioreneethuis   

   

Geachte heer Van der Veer, 

 

Wij hebben uw e-mail ontvangen en doorgestuurd naar mevrouw Van Waard van de 

afdeling Economische zaken. Zij zal binnen 2 weken contact met u opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

<Naam medewerker geanonimiseerd> 

 

Medewerker Loket Bouwen Wonen en Leefomgeving en Loket Ondernemen 

Bezoekadres Eusebiusbuitensingel 49 Arnhem 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 

algemene informatie  9:00-16:00 uur 

bestemmingsplannen 9:00-16:00 uur 

 

e-mail:  loketbwl@arnhem.nl 

internet: www.arnhem.nl 
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10.2 From: Gemeente Beverwijk 

From Gemeente Beverwijk, <Naam medewerker geanonimiseerd>  

To ericvanderveer@gmail.com    

Cc <Naam medewerker geanonimiseerd> 

Date May 21, 2007 2:53 PM    

Subject FW: Initiatief voor Senioreneethuis  

 

Beste meneer van der Veer, 

 

Wat een fantastisch initiatief heeft u tot nu gedaan. Het is toch goed om te zien hoeveel 

mensen nog betrokken zijn in onze maatschappij en wat voor een ander willen en 

kunnen bespreken. 

  

Afgelopen woensdag hadden we een bijeenkomst met allerlei organisaties. Toen ik uw 

voorstel aan het Leger des Heils vertelde, kwamen zij spontaan met dat u wel hun 

gezellige ruimte mag gebruiken. 

 

Het geeft aan dat er best mogelijkheden zijn binnen onze gemeente om in ieder geval 

met u mee te denken en onze contacten van ons voor u aan te boren. 

 

Ik zou graag willen voorstellen om een keer met elkaar te bespreken welke 

mogelijkheden en andere zaken nodig zijn om dit initiatief te starten en te ondersteunen. 

  

Mijn voorstel zou zijn omdat na 1 juni te doen. Mijn collega <Naam medewerker 

geanonimiseerd> neemt dan mijn taken over. Omdat ik haar de eerste tijd nog inwerk, 

zal ik er ook bij aanwezig zijn. 

  

Groeten <Naam medewerker geanonimiseerd> 

Beleidsmedewerker Onderwijs Cultuur & Welzijn  
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10.3 From: Gemeente Cranendonck 

from  Gemeente Cranendonck, <Naam medewerker geanonimiseerd> 

to  ericvanderveer@gmail.com    

date  May 15, 2007 1:12 PM    

subject  Senioreneethuis  

 

Geachte heer van der Veer, 

  

Viavia heb ik uw e-mail ontvangen. Ik ben projectleider invoering Wet maatschappelijke 

ondersteuning, wellicht heeft u wel eens van deze nieuwe wet vernomen.   

Waar u mee bezig bent is de Wmo avant la lettre. Vanuit de verantwoordelijkheid die u 

voelt als medeburger initiatief nemen. Ik waardeer dat bijzonder.  

Ik zal proberen inhoudelijk op uw initiatief in te gaan. Ik denk dat het goed is om te 

voorkomen dat u in de professionele sfeer terecht komt, want dan begint de papierwinkel 

te draaien. In dat geval komen er eisen op tafel over voedingswaarde, voedselveiligheid, 

etc. U werkt als vrijwilliger en wilt graag vrijwilliger blijven.  

  

Dan zie ik een aantal mogelijkheden: 

- U kunt eens gaan praten met de RIWO (regionale instelling welzijn en ondersteuning). 

Zij organisaren de maaltijdvoorzieningen en ondersteunen diverse eetpunten (op basis 

van kant en klaar maaltijden). Zij zouden u kunnen helpen met de uitwerking van uw 

idee. Wellicht willen ze uw initiatief ondersteunen. U kunt dan het best contact opnemen 

met Herman Ritter, tel. 592206, herman.ritter@riwo.org. 

 

- U zou met uw idee eens kunnen gaan praten met een gemeenschapshuis in de kern 

waar u woont. Wellicht vinden zij het een goed idee om extra klanten te trekken. U zou 

ook beide kanalen tegelijkertijd kunnen openen.  

- Het vervoer kan op een aantal manieren worden ondersteund. Het RIWO heeft een 

busje dat -tegen een geringe vergoeding - ouderen vervoert. Daarnaast is er de 

Vrijwillige Hulpdienst Budel actief die een bestand heeft van vrijwilligers die mensen 

vervoeren die geen auto hebben.  

  

Daarnaast biedt ik u zelf aan om eens van gedachte te wisselen als u dat op prijs stelt. Ik 

hoop dat u hiermee vooruit kunt: succes.  

  

Met vriendelijke groet, 

 

<Naam medewerker geanonimiseerd> 

Projectleider invoering Wmo 

Gemeente Cranendonck 
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10.4 From: Gemeente Hoogeveen 

From Gemeente Hoogeveen, <Naam medewerker geanonimiseerd> 

To ericvanderveer@gmail.com    

cc  <Naam medewerkers geanonimiseerd> 

date May 31, 2007 3:17 PM  

 

Beste heer van der Veer, 

 

Door de beleidsmedewerker van de gemeente, Dhr. A.Overgoor, ben ik geïnformeerd 

over uw initiatief  om voor ouderen een senioreneethuis te gaan opzetten. Ik wil daar 

graag eens met u over doorpraten. 

 

Zoals u beschrijft is samen eten voor ouderen vaak een afleiding van een soms saaie 

dag. In het welzijnswerk zijn verschillende activiteiten ontwikkeld om dat wat te 

doorbreken, vaak met veel  inzet van vrijwilligers. Ik wil u daar graag over informeren en 

samen met u verkennen wat de mogelijkheden zijn, en of er wellicht ook sprake kan zijn 

van het gebruiken van elkaars mogelijkheden. 

 

Zo hebben wij bijvoorbeeld een project Samen Boodschappen Doen, waardoor 

“eenzame” ouderen mbv vrijwilligers  in de gelegenheid komen ook eens zelf de 

boodschappen in huis te halen. 

 

Wij hebben daarvoor een busje, die ook voor het vervoer naar andere activiteiten wordt 

gebruikt. Dit busje is misschien ook in te zetten voor uw eetactiviteit. 

 

Mijn collega in het Zorgloket (dhr. B. Duinkerken) heeft u reeds geïnformeerd over het 

seniorenrestaurant, in verschillende dorpshuizen en recreatieruimtes in wooncomplexen. 

 

In het ouderencentrum het Knooppunt wordt door vrijwilligers 3 dagen per week gekookt 

voor ouderen. Verzorgingshuizen zetten hun deuren open voor ouderen uit de omgeving 

om daar te komen eten. 

 

Binnen kerkelijk verband wordt er soms door vrijwilligers gekookt. Uw idee kan daar een 

hele aantrekkelijke aanvulling op zijn, vooral ook omdat genoemde activiteiten (tot op 

heden) allemaal tussen de middag plaats vinden en op afspraak zijn. Ik begrijp dat u toe 

wilt naar een avondactiviteit en dat er sprake zou zijn van een open activiteit.  

 

Ik nodig u uit om mij te bellen om een afspraak te maken. Ik ben telefonisch bereikbaar 

bij de SWW (278855), vaak op maandag, dinsdag en donderdag. 
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Als ik niet aanwezig ben kunt u een boodschap achterlaten zodat ik u terug kan bellen. U 

kunt mij ook uw telefoonnummer mailen, zodat ik u kan bellen. 

 

Ik hoop gauw at van u te horen, 

 

Vriendelijke groeten. 

 

Liesbeth Langen 

(ouderen)opbouwwerk 

 

----------------------- 

From <Naam medewerker geanonimiseerd> 

To ericvanderveer@gmail.com    

Date May 25, 2007 12:19 PM    

Subject senioren eethuis  

 

Geachte meneer van der veer, 

 

Ik heb gehoord dat u in Hoogeveen een senioreneethuis wilt starten. 

 

Wij (Stichting Welzijnswerk) organiseren seniorenrestaurants in de gemeente 

Hoogeveen. Ouderen eten dan als groep in buurthuis en nuttigen daar de maaltijd. 

Wij doen dit in het kader van Tafeltje dek je. 

 

Wellicht is het handig dat wij eens een afspraak maken. Wellicht kunnen we elkaar 

aanvullen. Misschien hoor nog iets van u. 

 

vriendelijke groet, 

 

Bé Duinkerken | informatie & advies Zorgloket | 

Stichting Welzijnswerk k.v.k. 41019122 Meppel | 

Centraal meldpunt Hoogeveen vrijwillige thuishulp 

maaltijdvoorziening Hoogeveen 

 

---------------------- 
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From <Naam medewerker geanonimiseerd> 

To ericvanderveer@gmail.com    

Cc GR_Gemeentewinkel <GR_Gemeentewinkel@hoogeveen.nl>    

Date May 25, 2007 10:47 AM    

Subject RE: Initiatief voor Senioreneethuis  

 

Geachte heer Van der Veer, 

  

Wat een mooi initiatief! Echter voor ons is het in dit stadium lastig om een pasklaar 

advies te geven omdat hier meer gegevens voor nodig zijn. Ik adviseer u te starten bij 

de Kamer van Koophandel in Meppel. De Voedsel en Warenautoriteit kan u wellicht 

informeren over regelgeving met betrekking tot hygiëne. Hierbij de contactgegevens: 

  

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe 

Bezoekadres: Stationsweg 66, Meppel 

Postadres: Postbus 27, 7940 AA  Meppel 

Telefoonnummer 0522-265600 

E-mail: info@meppel.kvk.nl 

Internet: www.meppel.kvk.nl 

  

Voedsel en Waren Autoriteit (www.vwa.nl)  

Bezoekadres: Voedsel en Waren Autoriteit  

CentreCourt, Prinses Beatrixlaan 2  

2595 AL Den Haag  

Postadres: Voedsel en Waren Autoriteit  

Postbus 19506, 2500 CM Den Haag  

Telefoon (070) 448 48 48, E-mail info@vwa.nl 

 

Verder adviseer ik u onze eigen website www.hoogeveen.nl te raadplegen. Hierop vindt u 

bijvoorbeeld informatie over het het starten van een horecabedrijf. Ik reken erop u 

hiermee in eerste instantie voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet,  

<Naam medewerker geanonimiseerd> 

Gemeentewinkel/vergunningen Gemeente Hoogeveen  
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-------------------- 

 

From <Naam medewerker geanonimiseerd> 

To ericvanderveer@gmail.com    

cc <Naam medewerkers geanonimiseerd> 

date May 24, 2007 9:27 AM    

 

Geachte heer Van der Veer, 

 

Uw inzet voor (eenzame) ouderen spreekt ons erg aan. De beweging in de samenleving 

die uw persoonlijke betrokkenheid teweeg heeft gebracht is opmerkelijk. Het minste wat 

wij kunnen doen is u helpen met uw praktische vragen. 

 

Voor het ondersteunen en stimuleren van initiatieven als die van u, financieren wij de 

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen aan Het Haagje nr. 119. Deze stichting heeft 

opbouwwerkers in dienst die tot taak hebben om burgers te ondersteunen bij initiatieven 

die ervoor zorgen dat mensen weer prettiger samenleven in Hoogeveen. Er zijn ook 

opbouwwerkers die zich specifiek richten op ouderen en op het bestrijden van 

eenzaamheid onder ouderen. 

 

Een andere dienst die de Stichting Welzijnswerk biedt is Maaltijdvoorziening. Deze dienst 

bezorgt koelvers-maaltijden bij ouderen thuis (Tafeltje-Dek-Je). Maar Maaltijdvoorziening 

Hoogeveen biedt ook de mogelijkheid voor u een seniorenrestaurant te organiseren. 

Voor algemene informatie en ondersteuning door het opbouwwerk kunt u het beste 

contact opnemen met mevrouw Liesbeth Langen van de SWW (tel. 278855). Wilt u 

specifieke hulp bij het organiseren van een seniorenrestaurant informeert u dan eens 

naar de mogelijkheden bij de coördinator van de Maaltijdvoorziening in het Zorgloket 

Hoogeveen 231313. 

Ik hoop dat u met deze informatie de ondersteuning vindt die u zoekt. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

<Naam medewerker geanonimiseerd> 

 

senior beleidsmedewerker welzijn & zorg 

Gemeente Hoogeveen 

tel.:     (0528) 291467 

email:  a.b.m.overgoor@hoogeveen.nl 
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10.5 From: Gemeente Kerkrade 

From Gemeente Kerkrade, <Naam medewerker geanonimiseerd> 

To ericvanderveer@gmail.com    

Date Jun 7, 2007 10:18 AM    

Subject Afspraak  

 

Geachte heer van der Veer, 

 

N.a.v. uw e-mail aan onze burgemeester Jos Som, deel ik u hierbij mede dat wethouder 

Krewinkel graag een afspraak met u wil maken om het initiatief voor een Senioreneethuis 

te bespreken. Wethouder Krewinkel wil graag met onze ambtenaar dhr. Ypelaar bij u op 

huisbezoek komen. Dit zou voor beide heren kunnen op: Donderdag 5 juli 2007 9.00 uur. 

Zou u s.v.p. zo vriendelijk willen zijn om even telefonisch contact met mij op te nemen, 

zodat ik uw nadere gegevens kan noteren? 

 

Ik ben vandaag nog bereikbaar tot 14.00 uur en vanaf maandag weer gewoon van 8.30-

16.00 uur. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

<Naam medewerker geanonimiseerd> 

Secretaresse wethouders Gemeente Kerkrade 

 

---------------- 

 

from  <Naam medewerker geanonimiseerd> 

to  Eric Veer <ericvanderveer@gmail.com>   

cc  <Naam medewerker geanonimiseerd> 

date  May 16, 2007 10:48 AM   

 

Geachte heer Van de Veer, 

 

Burgemeester heeft uw e-mail gelezen en deze voor afhandeling gestuurd naar de 

betreffende porteuillehouder wethouder Krewinkel. Het tel. nr. van zijn secretaresse is: 

045 -5676237 <Naam medewerker geanonimiseerd>. 

 

Heel veel succes met uw idee. 

 

Met vriendelijke groet, 

<Naam medewerker geanonimiseerd>, secretaresse burgemeester 
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10.6 From: Gemeente Menaldumadeel  

from  Gemeente Menaldumadeel, <Naam medewerker geanonimiseerd> 

to  Eric Veer <ericvanderveer@gmail.com>   

date  May 21, 2007 9:13 AM   

 

Geachte heer van der Veer, 

 

Om te beginnen: wat een geweldig  initiatief en wat leuk dat er zoveel mensen spontaan 

hun hulp aan hebben geboden. Ik weet niet precies waar u gesitueerd bent, ik neem aan 

dat u in deze gemeente werkt / woont. Op zichzelf weet ik niet goed wat u allemaal nodig 

hebt, feit is wel dat als u uw eigen keukentafel gaat verlaten (hetgeen ik goed kan 

begrijpen) u tegen wet- en regelgeving aan gaat lopen. Dit kan wel eens ontmoedigend 

werken, al wens ik u dit niet toe.  

 

Misschien kunt u met de ouderenwerker praten in onze gemeente, die is werkzaam voor 

Stichting Welzijn Middelsee te Stiens. De directeur daar, <Naam medewerker 

geanonimiseerd>, heeft wellicht ervaring op dat gebied en hij werk samen met stichting 

Palet (in Skilhiem). De ouderenwerker is <Naam medewerker geanonimiseerd>, thans 

nog te bereiken op Nij Statelân te Menaldum. Ik denk dat deze personen u kunnen 

helpen met uitwerking van het plan en mogelijk bepalen van de doelgroep. Indien u echt 

bewust kiest voor de doelgroep die minder mobiel / valide is, dan komt u inderdaad voor 

zaken als bereikbaarheid te staan. Een pand met gebruikersfunctie restaurant zal moeten 

voldoen aan aangepaste toiletvoorzieningen, grote deuropeningen, geen drempels, maar 

ook standaardzaken als nooduitgangen, brandveiligheid, horecavergunningen e.d. U 

moet dan wellicht beschikken over een rolstoelbus, maar vaak hebben minder valide 

ouderen recht op WVG vervoer, dit regelt de Sociale Dienst (dhr. Frijling, 0518- 452916). 

In principe heeft u hier weinig mee te maken omdat mensen zelf een budget hebben wat 

ze kunnen besteden. 

 

Ik denk dat het voor u het handigst is, als u kunt meeliften met een andere organisatie 

of instelling. Ik denk dan aan een welzijnsinstelling, een club- of buurthuis waar u het 

zou kunnen organiseren en waar een keuken is. Dan heeft u de beschikking over reeds 

bestaande voorzieningen. Of er belasting moet worden betaald over de 'pot' weet ik niet, 

ik neem aan dat niemand er zelf iets van overhoudt, maar dat het direct wordt 

geconsumeerd? Ik denk dat ook voor dit punt het beste aansluiting kan worden gezocht 

bij een bestaande instelling. Tot zover eerst mijn reactie, ik hoop dat u er toch iets aan 

heeft gehad. Schroom niet terug te mailen, misschien dat we al brainstormend verder 

kunnen komen. 

 

Met groet, <Naam medewerker geanonimiseerd> 
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10.7 From: Stadsdeel Oud-Zuid, Amsterdam  

From Postbus Stadsdeel Oud-Zuid 

To ericvanderveer@gmail.com    

Date Jun 12, 2007 8:19 AM    

Subject Initiatief voor Senioreneethuis geregistreerde onder nr:2007/7586    

 

Geachte meneer van der Veer, 

 

Hartelijk dank voor uw vraag, leuk initiatief!  Ik zal zo goed mogelijk de vragen proberen te 

antwoorden. Als ik uw verhaal lees dan zie ik drie mogelijke scenario’s waar u uit kan kiezen: 

 

1.      u functioneert als eetgroep / vrijwilligerscomité zonder rechtspersoonlijkheid en maakt gebruik 

van de faciliteiten van derden. Ook in buurthuizen en kerken zijn al eetgroepen, misschien kunt u iets 

met één van deze organisaties regelen over het gebruik van hun ruimte. U hoeft dan niet zelf 

vergunningen aan te vragen, u lift dan mee op de vergunningen die de instellingen al hebben. Uw 

senioren eethuis is dan wellicht niet elke dag open, maar het is het minste rompslomp. De ervaring 

leert ook dat als een groep drie keer per week bij elkaar komt, dat de leden dan voldoende binding 

ontwikkelen om als sociaal vangnet te fungeren. Misschien is dit in de fase waar u nu in bent het 

meest haalbaar.  

 

2.      u kunt een stichting of vereniging oprichten. U moet dan bij de notaris een akte laten opstellen, 

dat kost gemiddeld tussen de € 500 - € 700. U bent dan volgens de wet verplicht een inzichtelijke 

boekhouding te voeren. In een aantal situaties kunt u dan ook met de belastingen te maken krijgen, 

b.v. als u mensen vormen van loon uitbetaalt. Het voordeel is dat u niet zelf meer hoofdelijk 

aansprakelijk bent, maar dat in eerste instantie het bestuur aansprakelijk is voor de handel en wandel 

van de organisatie. Als u eenmaal besloten heeft om op de middellange termijn door te gaan met het 

senioreneethuis is het zeker nuttig om een rechtspersoon te worden. 

 

3.      u kunt als ondernemer gaan fungeren en u inschrijven bij de kamer van koophandel. U krijgt dan 

zonder meer met de belastingdienst te maken. 

 

4.      over het vervoer: dit wordt geregeld via de dienst zorg en samenleven: www.dzs.amsterdam.nl.  

5.      Over de boodschappen: er zijn twee burenhulpdiensten in het stadsdeel. Deze vrijwilligers 

helpen ouderen o.a. met boodschappen doen. Ze zijn bereikbaar via de wijkposten voor ouderen. 

 

Op het moment dat u een eigen accommodatie gaat huren dan moet u aan de vereisten voor 

vergunningen voldoen. Bij het stadsdeel kunt u een afspraak maken voor servicegesprek, u kunt dan 

uitleg krijgen over de vereisten waar u aan moet voldoen.  

 

Over alles wat er bij het oprichten van stichtingen en verenigingen en het voeren van de boekhouding 

komt kijken kunt u advies krijgen bij de vrijwilligerscentrale Amsterdam (www.vwca.nl). Het blijft bij alle 

scenario’s nuttig om goed uit te zoeken hoe het zit met belastingen denk ik. 
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Andere voorbeelden: www.stgdebrug.nl  De praktijk leert dat initiatieven met vrijwilligers soms ook 

kwetsbaar kunnen zijn, zo is de eettafel van ouderencentrum de Coenen onder beheer van 

zorgcentrum Schinkelhaven gebracht.  

 

Als u een keer langs wil komen voor een gesprek dan is dat prima, belt u gerust voor een afspraak. 

 

Vriendelijke groet, 

 

<Naam medewerker geanonimiseerd> 

medewerker beleidsrealisatie  

Sector PMD/afdeling mens en veiligheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 De Betrokken Burger 

 

11 Een selectie uit de reacties van 

gemeenten die slecht scoren 

11.1 From: Gemeente Oldenzaal  

From Gemeente Oldenzaal, <Naam medewerker geanonimiseerd> 

To ericvanderveer@gmail.com   

Date May 21, 2007 10:59 AM   

Subject RE: Initiatief voor Senioreneethuis 

 

Geachte heer, 

 

Uw betrokkenheid bij de ouderen in Oldenzaal is bijzonder. Echter, daar het hier gaat om 

een particulier initiatief is de gemeente op dit moment niet de aangewezen instantie om 

hulp te bieden bij het oplossen van de problemen die u tegenkomt bij het opzetten van 

een senioreneethuis. 

 

Misschien is het zinvol om internet te raadplegen of er op landelijk/regionaal niveau al 

dergelijke ontwikkelingen zijn. 

 

Wij wensen u veel succes. 

met vriendelijke groet, 

 

<Naam medewerker geanonimiseerd> 
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11.2 From: Gemeente De Marne 

From Gemeente De Marne, <Naam medewerker geanonimiseerd> 

To ericvanderveer@gmail.com   

Date May 15, 2007 8:32 AM   

Subject RE: Initiatief voor Senioreneethuis 

 

Geachte heer van der Veer, 

  

Er zijn verschillende initiatieven ook vanuit de markt en als overheid gaan we niet 

regulerend optreden naar de markt toe. We wensen u veel succes met uw plannen,. 

  

<Naam medewerker geanonimiseerd> 

Beleidsmedewerker afd. Publiekszaken en Welzijn 

Gemeente De Marne 
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11.3 From: Gemeente Maasgouw 

From Gemeente Maasgouw, <Naam medewerker geanonimiseerd> 

To ericvanderveer@gmail.com   

Date May 21, 2007 9:03 AM   

Subject Belastingen gemeente Maasgouw. 

 

Geachte heer van der Veer 

  

Wat betreft de belastingen van de gemeente Maasgouw kan ik u mededelen dat wij een 

onroerend zaak belasting en rioolrecht kennen. Het rioolrecht in de oude gemeente 

Maasbracht is dit een belasting voor de eigenaar, in de gemeente Thorn en Heel voor de 

gebruiker van een pand. Onroerend zaak belastingen is afhankelijk van de waarde van 

het pand : € 2.500,-- x € 4,14 voor de eigenaar. Voor de gebruiker is het tarief € 3,32. 

Voor meer informatie kunt u telefonisch kontakt opnemen met mij, tel. 0475-852835. 

  

<Naam medewerker geanonimiseerd> 

Afd. belastingen 
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11.4 From: Gemeente Bunnik 

From Gemeente Bunnik, <Naam medewerker geanonimiseerd> 

To ericvanderveer@gmail.com    

Date May 14, 2007 5:10 PM    

Subject eethuis voor senioren  

 

Geachte heer Van der Veer, 

 

Allereerst wil ik mijn bewondering uitspreken voor uw initiatief. Hoe zeer ik dit ook 

waardeer is het echter voor de gemeente ondoenlijk om bij alle particuliere initiatieven in 

een dergelijk vroeg stadium de helpende hand te bieden. Wel is het mogelijk als u verder 

uitgewerkte plannen heeft, bijvoorbeeld een locatiekeuze, daarin te adviseren. U zult zelf 

echter het nodige voorwerk moeten doen, zoals onderzoeken welke vergunningen u 

nodig heeft en locatieonderzoek. 

 

Ik wens u veel succes met uw voornemen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

<Naam medewerker geanonimiseerd> 

Hoofd VROM a.i. 
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11.5 From: Gemeente Rijnwoude 

From Gemeente Rijnwoude, <Naam medewerker geanonimiseerd> 

To ericvanderveer@gmail.com    

Date May 14, 2007 4:28 PM    

Subject Initiatief voor Senioreneethuis  

 

Geachte heer Van der Veer, 

 

Een heel aardig initiatief, maar nu hoe verder. Op zich kan ik u nog weinig vertellen. 

Mogelijk dat er via internet concrete voorbeelden zijn van soortgelijke projecten die al 

lopen en kunt u daar mee te weten komen. Eventueel kunt u ook overleggen met de 

twee zorgcentra Driehof en Rhijndael die al dit soort activiteiten kennen.  

 

Met vriendelijke groet,  

<Naam medewerker geanonimiseerd> 

beleidsmedewerker welzijn 


