ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 26103-2022
Medewerker
Team
Datum
Portefeuillehouder

:
:
:
:

Gerard van den Blink
Projectmanagement en Advies
14 juni 2022
wethouder H. Olthof en burgemeester A.G.J. Strien

BIJLAGEN:
Presentatie evaluatie voorzieningenhart Wesepe 20 april 2022 zaaknummer 26793-2021.
Rapportage evaluatie VHW april 2022 GTI zaaknummer 26793-2021.
Oplegnotitie; zaaknummer 26793-2021.
AFSTEMMING MET →
anders, nl. portefeuillehouders, teams Bedrijfsvoering (communicatie) en MO
Actief openbaar
Niet actief openbaar
Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
ONDERWERP
Evaluatie participatie Voorzieningenhart Wesepe
BESLUIT burgemeester en wethouders
Kennis te nemen van:
1. De presentatie evaluatie voorzieningenhart Wesepe 20 april 2022.
2. De rapportage evaluatie VHW april 2022.
In te stemmen met:
1. De uitkomsten van de evaluatie ter harte te nemen en te betrekken bij het opstellen van het
vervolg van het programma Participatie van de gemeente.
2. De stuurgroep te informeren.
3. De raad te informeren via de lijst ingekomen stukken.

SAMENVATTING
Op 24 januari 2022 heeft de raad een besluit genomen over het Voorzieningenhart Wesepe (VHW). Op
dat moment heeft de raad ook aangegeven dat er een evaluatie van het participatieproces in dit project te
georganiseerd moest worden. Deze wens was ook al eerder geuit vanuit de Stuurgroep. Deze evaluatie
heeft inmiddels met de betrokken partijen in dit proces plaatsgevonden. De in de rapportage genoemde
aandachtspunten en aanbevelingen worden door alle betrokkenen onderschreven. Deze aandachtspunten
en aanbevelingen worden betrokken in het vervolg van het programma Participatie.
Met deze evaluatie is voor nu het proces rondom VHW afgesloten. Deze zal in 2025 weer worden
opgepakt. De raad zal dan een besluit nemen over de realisatie van het VHW en de benodigde middelen
ter beschikking stellen.
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INLEIDING
Bij de besluitvorming in de raad op 24 januari 2022 over het Voorzieningenhart Wesepe (VHW), heeft de
raad ook besloten dat de raad en college samen met Stuurgroep in februari 2022 de evaluatie oppakken.
Eenzelfde wens was ook al aangegeven door de Stuurgroep. De opdracht voor deze evaluatie is door
bureau GEEZ uitgevoerd en op 24 april 2022 is de evaluatie gepresenteerd (zie bijlage). Het kerkbestuur
betreurt het dat zij niet is meegenomen bij de voorbereidende gesprekken. In de bespreking hierover met
de Stuurgroep is deze omissie onderkend.
De in de rapportage genoemde aandachtspunten en aanbevelingen worden door alle betrokkenen in zijn
algemeenheid onderschreven.
Deze aandachtspunten en aanbevelingen worden betrokken in het participatieprogramma binnen de
gemeente.
BEOOGD RESULTAAT
Evaluatie van het doorlopen proces Voorzieningenhart Wesepe.
KADER
Raadsakkoord 2022-2026, Structuurvisie Olst-Wijhe,
ARGUMENTEN
Uit de evaluatie komen de volgende aandachtspunten en aanbevelingen:
1. Bij een eventuele doorstart is verstandig om opnieuw te kijken naar de projectstructuur en de
bemensing van de verschillende groepen. In de interviews hebben mensen daarbij verschillende
varianten benoemd. Eigenlijk is de rode draad dat iedereen wel behoefte heeft aan het opnieuw bezien
van de structuur of bemensing. Stuurgroep leden zaten met verschillende petten op aan tafel
(stuurgroep lid en lid van het deelbelang (PB, kerk, WvW)). Dat heeft (onderling) soms tot wrijving
geleid en de besluitvorming niet versneld.
2. Overheidsparticipatie betekent niet ‘niets doen’, in tegendeel het betekent vaak harder werken dan in
een traditioneel project of proces. Het vraagt heel scherp aan de voorkant nadenken over welke opgave
er voorligt, welke rol je daarin als overheid of inwoners hebt of wilt hebben en hoe vervolgens je proces
of project er dan uitziet (met stappen, kaders, mijlpalen, waar je wel of niet over mee-participeert en ook
wanneer je er eventueel mee stopt samen). Dit niet doordenken en bespreken aan de voorkant leidt tot
vertraging en verzuring aan de achterkant. Verwachtingenmanagement naar elkaar is essentieel.
3. Participatieprocessen bestaan ‘niet’. Realisatie van het voorzieningenhart Wesepe is een
gebiedsopgave waarin verschillende projectopgaven zitten, met verschillende faseringen, verschillende
stakeholders en waar in dit geval een grote component van participatie in het proces zit. Ook al komt
iets dus binnen via een initiatief vanuit inwoners, sta dan alsnog stil bij de opgave, de rollen, de kaders,
de mijlpalen en op welke momenten iedereen er eventueel ook mee kan en wil stoppen. Bij participatie
is het belangrijk om aan de voorkant goed na te denken over het proces en om ook een goede exitstrategie te hebben. Dat was bij VHW niet het geval
4. Zorg in overleg met het presidium dat de raad in processen als deze steeds voldoende aangesloten is
en in positie blijft. De raad kan kaders meegeven aan het begin van een proces, kan in positie gebracht
worden bij majeure koerswijzigingen, bijgepraat worden tussentijds bij belangrijke mijlpalen of gevoel
krijgen bij de opgave via gesprekken op locatie met bijvoorbeeld de groep betrokken inwoners. Trek
hierin samen op vanuit je eigen rol als raad en college.
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DRAAGVLAK
Alle betrokken partijen onderschrijven in zijn algemeenheid de aandachtspunten en aanbevelingen. Er
werd ook geconcludeerd dat alle stakeholders in dit proces kritischer op de eigen rol moeten zijn.
De afspraak is dat de raad in 2025 besluiten neemt over de ontwikkeling van het VHW.
De betrokken partijen hebben uitgesproken behoefte te hebben aan het afsluiten van deze fase van het
proces met een gezamenlijke BBQ in Wesepe, die wordt aangeboden door de gemeente.
DUURZAAMHEID
Niet van toepassing.
RISICO’S (financieel/juridisch)
Niet van toepassing.
FINANCIËLE CONSEQUENTIES
De kosten van de evaluatie bedragen € 4.500.
Deze lasten te dekken uit het restant budget Overheidsparticipatie.
AANPAK/UITVOERING
Als vervolg van dit proces zijn de volgende stappen aan de orde:
1. Begin juli 2022 wordt er met alle betrokken partijen een BBQ gehouden in Wesepe ter afsluiting
van deze fase.
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