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Geachte dame en heren,

In uw brief, verzonden per mail op 9 juni 2013, spreekt u teleurstelling uit over het antwoord van het
College op uw brief van 17 oktober 2012 en de moeite die u heeft moeten doen om dit antwoord te
ontvangen. Tevens geeft u aan dat ons antwoord gelijk is aan het concept dat besproken is in de Politieke
Kamer 2 van de gemeenteraad op 11 december 2012. Het gesprek in de wijk-en dorpenronde van 17
december heeft daar weinig invloed op gehad.
Wij begrijpen uw teleurstelling dat onze beantwoording zich heeft beperkt tot de feitelijkheid van het
voorzieningenniveau en alleen inging op de directe inhoud van uw brief. Het gesprek op 17 december
heeft ons wel overtuigd dat wij ook moeten kijken naar de relationele kant van de dialoog en heeft dus
zeker een meerwaarde gehad en een vervolg gekregen. Wij hebben dit daarna in een bredere context
opgepakt bij onze inzet voor het thema burgerparticipatie. In mei j . l . zijn de eerste gesprekken gevoerd
om tot een effectievere dialoog te komen tussen de verenigingen van plaatselijk belang en de gemeente.
We hebben daar gezamenlijk geconstateerd dat er veel stappen gezet moeten worden.
Op uitnodiging van het PB Zweeloo en naar aanleiding van de bijeenkomsen in mei heeft er op 13
augustus jongstleden een gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van PB Zweeloo en de
programmaleider burgerparticipatie. In dat gesprek heeft de programmaleider aangegeven dat het
gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie herkennen dat reacties en procedures vanuit de
gemeentelijke organisatie vaker te lang duren en burgers zich niet gehoord of serieus genomen voelen.
Het bestuur van PB Zweeloo heeft in dat gesprek, naast uw kritiek op onze handelwijze, te kennen
gegeven het een goed en hoopvol teken te vinden dat de gemeente de noodzaak voor verbeteren van de
burgerparticipatie en de eigen ontwikkel- en veranderopgave daarin erkent en aanpakt. Het
gemeentebestuur en ambtelijke organisatie zullen de komende tijd onze interne samenwerking en de
dialoog en communicatie met u en de samenleving van de gemeente Coevorden verder gaan verbeteren.
Met alle dorpen en wijken van Coevorden komt er een vervolg op de bijeenkomsten van 23 en 27 mei
waarin wij met alle betrokkenen het uitvoeringsprogramma burgerparticipatie bespreken. Inmiddels
worden er, net als met het bestuur van Zweeloo, diverse gesprekken met wijken en dorpen gevoerd over
het gezamenlijk aanpakken van vraagstukken door gemeente en burgers. Die lijn willen wij in de
komende tijd verder voortzetten.
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Wij willen graag met uw verenigingen van de (5) vijf dorpen verder in gesprek gaan om uiteindelijk te
komen tot een gezamenlijke en gedeelde aanpak van een aantal vraagstukken in uw dorpen. Daarbij is
het in onze ogen goed om de onderliggende inhoud, feiten en cijfers die tot uw zorgen hebben geleid als
startpunt voor dat gesprek te nemen om tot zo'n gezamenlijke aanpak te komen. Wij nemen contact met
u op voor het maken van een afspraak.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en
wethouders van Coevorden,
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