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Voorwoord 
Na ruim vier jaar wetenschappelijk onderwijs is het doen van onderzoek en het schrijven van papers  
voor studenten geen bijzonderheid meer. Het woord scriptie heeft echter nog steeds iets magisch. 
De scriptie wordt door veel studenten als de ultieme test gezien. Misschien zit het in de lange duur 
van het traject, de omvang van het onderzoek of de intensieve begeleiding van docenten. In de 
afronding van de master, voor velen de laatste fase in het wetenschappelijk onderwijs, moet voor 
sommige studenten alles uit de kast. Hoewel ik nog wat langer van het wetenschappelijk onderwijs 
mag genieten dan de meeste van mijn medestudenten, werd ik ook gegrepen door het fenomeen 
scriptie. Er moest een onderzoek en een verslag komen waar ik trots op was. Nu is dat zover.  
 
Bij de start van de scriptieperiode lijkt het einde nog heel ver weg. Zes maanden onderzoek over een 
onderwerp naar keuze biedt dan eindeloze mogelijkheden qua onderwerp, vraagstelling, soort 
onderzoek, casuïstiek et cetera. Voor een slechte beslisser is dat niet altijd even gemakkelijk. Ik koos 
voor een breed onderwerp. Een actueel onderwerp dat volop in de belangstelling stond en een 
onderwerp dat ik elke dag in de praktijk zag: burgerparticipatie. Een zeer divers en breed begrip dat 
je overal, in elke denkbare vorm, aantreft. Na lang wikken en wegen besloot ik mijn onderzoek toe te 
spitsen op de invloed die politieke stabiliteit heeft op burgerinitiatieven.  
 
Door het onderzoek heb ik kennis mogen maken met een aantal zeer gedreven mensen die zich 
jarenlang en met hart en ziel inzetten om hun doel te bereiken. Ik heb respect gekregen voor de 
tomeloze inzet van de initiatiefnemers en de actieve vrijwilligers bij de burgerinitiatieven uit mijn 
onderzoek. De initiatiefnemers van het hospice in Den Helder en ’t Zorghuus in Venray hebben mij 
doen inzien hoeveel tijd, enthousiasme, kennis en uithoudingsvermogen er nodig is om van een idee 
een werkelijk burgerinitiatief te maken. Samen met respondenten uit de beide gemeenten hebben ze 
verteld hoeveel er nodig is om een burgerinitiatief als dat van hen te realiseren en hoe waardevol de 
steun van de gemeente, lokale instellingen en buurtbewoners kan zijn. Ik wil vanaf deze plaats alle 
respondenten hartelijk danken voor hun tijd, hun medewerking en hun enthousiaste verhalen.  
 
Deze scriptie is niet alleen een proeve van bekwaamheid geweest. Het is een periode vol 
leermomenten geweest. In dit licht ben ik dank verschuldigd aan de studenten uit mijn tutorgroep en 
mijn begeleider. Zoey, Hager, Jont, bedankt voor alle tips, discussies en gedeelde dilemma’s. Jullie 
hebben me de kans gegeven om niet alleen van mijn eigen scriptie te leren, maar ook van die van 
jullie. Mijn begeleider Kutsal Yesilkagit heeft geholpen in die lastige eerste fase, waarin alles nog 
mogelijk is en het daadwerkelijke onderzoek nog mijlen ver weg lijkt. De tips over het afbakenen van 
het onderwerp, de hulp bij het formuleren van een onderzoekbare vraag en de nuttige feedback 
gedurende het onderzoek waren bijzonder welkom.  
 
 
 
 
 
Rianne Warsen 
November 2013 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Anno 2013 zijn er tal van ontwikkelingen en problemen waar regeringen mee geconfronteerd 
worden. Mondiger wordende burgers, teruglopende verkiezingsopkomsten, steeds complexere 
maatschappelijke problemen, een financiële crisis. In een wereld die in een snel tempo globaliseert 
en waar de technologie zich elke dag verder ontwikkelt, kan de overheid de maatschappelijke 
vraagstukken niet meer alleen oplossen. Waar staten op internationaal niveau overleggen en 
samenwerken met het bedrijfsleven, zijn het de burgers die op lokaal niveau hun steentje proberen 
bij te dragen aan de oplossing van allerlei grote en kleine problemen. Met buurtvaders patrouilleren 
in de wijk, samen een windmolen kopen om te voorzien in groene energie of zorg dragen voor 
ouderen. Het zijn maar enkele voorbeelden waarin burgers het initiatief nemen om iets in hun 
leefomgeving te veranderen.  
 
De lijst met zulke burgerinitiatieven is inmiddels eindeloos en enorm divers. Overal in het land 
organiseren burgers activiteiten en bedenken ze plannen. Bij de realisatie van hun burgerinitiatieven 
kunnen initiatiefnemers echter zelden zonder de overheid. Ongeacht de capaciteiten en middelen 
van de initiatiefnemers zijn ze bijna altijd afhankelijk van de overheid voor informatie, financiering of 
vergunningen. De meeste burgerinitiatieven spelen zich af binnen de directe leefomgeving van de 
burgers. Dat betekent dat vooral de lokale overheden te maken krijgen met burgerinitiatieven. Zij 
moeten soms wennen aan het feit dat het burgers zijn die hierin het initiatief nemen. Diverse 
onderzoeken naar burgerparticipatie staan vol met adviezen waarin de gemeente een meer 
faciliterende rol moet aannemen en ambtenaren anders moeten gaan denken. Een gevoel van 
ontevredenheid over deze adviezen vormde het startpunt van iets wat uiteindelijk uitmondde in de 
vraagstelling van dit onderwerp. De adviezen neigen in mijn optiek een beetje naar het spreekwoord: 
‘makkelijker gezegd, dan gedaan.’ In de praktijk zijn er namelijk vaak dingen die de poging om te 
veranderen belemmeren. Ambtenaren hebben een gemeentelijk structuur waarbinnen zij moeten 
functioneren en de lokale politiek om rekening mee te houden. Niet alleen de ambtenaren, maar de 
hele gemeente speelt een rol. Ondanks de vele adviezen zijn niet alle burgerinitiatieven een succes. 
Sommige initiatieven komen nooit verder dan de tekentafel, terwijl anderen een daverend succes 
zijn. Weer anderen komen maar moeizaam tot stand, lopen grote vertragingen op of moeten fikse 
concessies doen ten aanzien van hun oorspronkelijke plan. Waarom gaat het bij sommige initiatieven 
zo soepel en bij anderen zo moeizaam? Heeft de gemeente hier iets mee te maken? Is het bestuur in 
de ene gemeente beter in staat om de controle uit handen te geven en burgers de ruimte te geven 
dan de ander? Schijnbaar zijn ambtenaren en bestuurders daar in de ene gemeente beter in dan in 
de andere. De vraag is dan: Waarom kunnen bestuurders en uitvoerders dit soms wel en soms niet?  
 
Een van de factoren die een gemeente fors kan beïnvloeden is politieke stabiliteit. Er is veel 
onderzoek gedaan naar politieke stabiliteit in landen. Een land als Nederland scoort hier traditioneel 
goed op, net als veel andere West- en Noord Europese landen, terwijl landen als Zimbabwe, Tsjaad 
en Congo helemaal onderaan de lijst bungelen (Political Instability Index, 2012). Nederland is dus 
over het algemeen een politiek zeer stabiel land, maar dat wil niet zeggen dat er tussen de 
verschillende gemeenten in Nederland geen verschil bestaat. Diverse gemeenten in Nederland 
hebben te maken met een zekere mate van politieke instabiliteit. Politieke instabiliteit heeft grote 
invloed op een samenleving. Bij politici leidt het tot korte termijn denken, beleid krijgt minder 
continuïteit. Dit leidt tot een gebrek aan bestuurlijke geloofwaardigheid. In de samenleving zijn 
burgers en bedrijven onzeker. Zij weten niet goed wat zij kunnen verwachten en krijgen minder 
vertrouwen in de overheid (Milio, 2008). Het lijkt daarom niet onwaarschijnlijk dat politieke 
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instabiliteit ook invloed heeft op burgerinitiatieven. Durven burgers nog wel initiatieven te starten? 
Durven politici, die moeten functioneren in een instabiele omgeving, los te laten of houden zij liever 
zelf de controle?  
 

1.2. Vraagstelling en doelstelling 
Deze bovenstaande vragen worden getriggerd door een relatie waarvan onzeker is of hij bestaat en 
hoe hij eruit ziet. Het betreft het verband tussen politieke instabiliteit en burgerinitiatieven. Dit 
onderzoek stelt zich ertoe om meer te weten te komen over deze mogelijke relatie. De doelstelling 
van dit onderzoek is dan ook om te achterhalen of politieke stabiliteit mogelijk van invloed zou 
kunnen zijn op burgerinitiatieven. Met deze doelstelling en de achtergronden over politieke 
stabiliteit en burgerinitiatieven, staat de volgende vraagstelling centraal in dit onderzoek: 

“Op welke manier heeft politieke instabiliteit in een gemeente invloed op het succes van 
burgerinitiatieven?” 

 
De verwachting is dat bestuurders en ambtenaren in politiek instabiele gemeenten liever zelf de 
controle houden, waardoor burgerinitiatieven belemmerd worden. In hoofdstuk 3.1.1. staan vijf 
hypothesen centraal, waarin het mechanisme Het succes van de burgerinitiatieven, zoals in de 
hoofdvraag van het onderzoek beschreven, heeft betrekking op zowel de uitkomst van de 
initiatieven, als het verloop van het initiatief. In hoofdstuk 3.1.2 wordt dit verder toegelicht.  
 

1.3. Relevantie 
De twee burgerinitiatieven die als casus in dit onderzoek centraal staan, zijn geen uitzonderingen. In 
alle gemeenten in Nederland zijn wel één of meerdere burgerinitiatieven te vinden. Zij doorlopen 
vaak grofweg dezelfde fasen als de twee initiatieven in dit onderzoek, waarbij ze binnen één 
gemeente ontstaan en gerealiseerd worden. Dat betekent dat andere burgerinitiatieven te maken 
krijgen met de politieke stabiliteit van een gemeente. Deze case study is door haar rijke beschrijving 
van het verloop en de uitkomsten van de twee burgerinitiatieven relevant voor initiatiefnemers en 
medewerkers van de gemeente als voorbeeld en als inspiratiebron. Zij kunnen lering trekken uit het 
proces dat beide initiatieven doorlopen hebben, hoewel zij wellicht niet alle knelpunten tegen zullen 
komen en soms in een iets andere context fungeren. Voor gemeenten biedt het inzicht in een 
mogelijke succes- of faalfactor voor de burgerinitiatieven in hun gemeenten. Voor de initiatiefnemers 
van de casus uit dit onderzoek geven de ervaringen van andere respondenten hen hopelijk nieuwe 
inzichten waarmee ze in de toekomst hun initiatieven tot een blijvend succes kunnen maken.  
 
Naast relevantie voor gemeenten en potentiële initiatiefnemers wil dit onderzoek een bijdrage 
leveren aan de wetenschappelijke kennis die er verzameld is over dit onderwerp. In het academische 
debat over burgerbetrokkenheid is met name burgerparticipatie uitgebreid beschreven en 
onderzocht. De aandacht voor burgerinitiatieven is recenter en de hoeveelheid gepubliceerd 
materiaal over burgerinitiatieven is daarom minder. Hier ligt ruimte om het een en ander toe te 
voegen. Er is, voor zover mij bekend, nog geen onderzoek dat de link probeert te leggen tussen 
burgerinitiatieven en politieke stabiliteit. Door onderzoek te doen naar deze relatie, kan deze scriptie 
een bijdrage leveren aan het vakgebied van bestuurskundigen. De bevindingen over de mogelijke 
invloed van politieke stabiliteit op burgerinitiatieven zijn gedaan op basis van twee casus. Het is 
daarom moeilijk om deze bevindingen te generaliseren. Het doel van het onderzoek is daarom niet 
om definitief bewijs af te leveren voor de invloed van politieke stabiliteit op burgerinitiatieven. Het 
wil slechts onderzoeken of deze theoretische lens, waarin politieke stabiliteit een rol kan spelen bij 
het succes van burgerinitiatief, een geschikte lens is om mee naar burgerinitiatieven te kijken en de 
moeite waard is om verder te onderzoeken. 
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1.4 Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk staan een aantal theorieën over burgerparticipatie en burgerinitiatieven 
centraal die van belang zijn in dit onderzoek. Het derde, methodologische, hoofdstuk vertaalt de 
ideeën over politieke instabiliteit en burgerinitiatieven in een aantal concrete hypothesen. Daarnaast 
worden belangrijke begrippen zoals ‘politieke stabiliteit’ en ‘succes’ (van burgerinitiatieven) 
geoperationaliseerd. In paragraaf 3.2. staan een aantal methodologische keuzes binnen het 
onderzoek centraal. Het betreft hier onder andere de keuze voor diverse casus en de verzameling en 
verwerking van empirisch materiaal. Paragraaf 3.3 gaat in op de betrouwbaarheid en validiteit van 
het onderzoek. Hoofdstuk vier en vijf zijn de twee empirische hoofdstukken van het onderzoek. 
Hoofdstuk vier start met een gedetailleerde beschrijving van de twee casus. Het vijfde hoofdstuk 
bestaat uit een analyse van politieke stabiliteit binnen deze twee casus. In dit hoofdstuk worden de 
vijf verwachtingen uit hoofdstuk drie getoetst aan de empirie. Het laatste hoofdstuk is de conclusie, 
waarin antwoord gegeven wordt op de centrale vraag en waarin gelegenheid is voor reflectie op het 
onderzoek en mogelijke vervolgstappen.  
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk worden de twee belangrijkste begrippen uit de hoofdvraag, burgerinitiatieven en 
politieke stabiliteit, nader bekeken. In de eerste paragraaf draait het om burgerinitiatieven. Er wordt 
ruim aandacht besteed aan de literatuur over dit thema. Daarnaast is er aandacht voor de 
succesfactoren van burgerinitiatieven en de rol van de overheid daarbij. De tweede paragraaf richt 
zich op het begrip politieke stabiliteit. Hierin is bijzondere aandacht voor politieke stabiliteit als 
onafhankelijke variabele, omdat het begrip in dit onderzoek die positie ook inneemt. De 
daaropvolgende paragraaf zoekt naar aanknopingspunten in de literatuur die wijzen op een mogelijk 
verband tussen beide begrippen. Met behulp van de verschillende theorieën over burgerinitiatieven 
en politieke instabiliteit wordt een aanname gemaakt over hoe politieke stabiliteit burgerinitiatieven 
kan beïnvloeden. Het hoofdstuk eindigt met de centrale vraag van deze scriptie. 
 

2.1 Burgerinitiatieven 
In de huidige samenleving spelen allerlei grote ontwikkelingen, zoals globalisering, vergrijzing en 
individualisering. Door deze ontwikkelingen zien we dat de overheid niet meer in staat is om 
complexe problemen alleen op te lossen. De overheid maakt zelden meer als enige het beleid, maar 
werkt samen met andere partijen om effectief en legitiem te kunnen opereren (Peeters & Drosterij, 
2011). In deze omslag van government naar governance zoekt de overheid hulp van andere partijen 
en is ze slechts één van de relevante spelers bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Een 
steeds belangrijkere speler is de burger (Peeters & Drosterij, 2011). In Nederland zien we pas enkele 
decennia dat burgers betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid. Ten tijde van de verzuiling 
waren burgers passief en was er in de politiek geen ruimte voor burgerparticipatie. Vanaf 1985 
verandert dit. Democratische liberalen en links georiënteerde kiezers claimen dat burgers te weinig 
invloed hebben op het beleid. Eens in de vier jaar stemmen is niet meer voldoende. Burgers willen 
tussen de verkiezingen in meewerken aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Langzaamaan 
worden burgers en organisaties meer betrokken bij beleid en nemen de mogelijkheden voor 
burgerparticipatie toe (Michels, 2006). Burgers kunnen op diverse manieren participeren. Dit varieert 
van geïnformeerd worden of een mening geven tot meebeslissen. De vormen van participatie 
worden door wetenschappers op verschillende manieren gecategoriseerd. Een voorbeeld is de 
eerste, tweede en derde generatie participatie, waarin de participatie verdeeld wordt naar het 
tijdvak waarin het ontstond (Edelenbos, de Hond & Wilzing, 2008: 90). Een bekende onderscheiding 
die in Nederland veel gehanteerd wordt is de participatieladder van professor Edelenbos. In deze 
participatieladder worden de verschillende rollen van de burger en haar invloed op beleid 
stapsgewijs weergegeven. Hoe hoger op de ladder, hoe meer invloed de burger heeft. Zo begint de 
ladder bij informeren, waarbij de gemeente de burgers slechts informeert over het beleid. Via 
consulteren, adviseren en coproduceren eindigt de ladder bij meebeslissen, waarbij de burgers 
gezamenlijk met de gemeente beslissen over het beleid (Edelenbos, 2000 in Edelenbos & Klijn, 2005: 
429).  
 
2.1.1 Burgerinitiatieven gedefinieerd 
Soms wordt er een extra trede toegevoegd aan de ladder van Edelenbos met de meest verregaande 
vorm van burgerbetrokkenheid. Bij het burgerinitiatief ligt het initiatief niet bij de overheid ligt, maar 
bij de burgers zelf. Zij geven zelf vorm aan de samenleving om hen heen. Dat kan op allerlei 
manieren, waardoor burgerinitiatieven bijzonder divers kunnen zijn. Het geven van een eenduidige 
definitie is daarom moeilijk. In diverse wetenschappelijke artikelen over burgerinitiatieven zijn 
verschillende definities te vinden. Een definitie die sterk de nadruk op het initiatief van burgers legt, 
is de volgende: “Het begrip burgerinitiatieven verwijst naar burgers die uit eigen beweging een 
kwestie oppakken die zij van belang achten binnen het publieke domein in plaats van te wachten tot 
of te verwachten dat anderen hier het voortouw nemen.” (Oude Vrielink & Verhoeven, 2011). Oude 
Vrielink en Verhoeven beschrijven echter nog twee belangrijke kenmerken die bij het begrip 
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burgerinitiatieven horen, maar die in deze definitie niet goed naar voren komen. Het eerste is dat 
veel burgerinitiatieven praktisch van aard zijn en dat burgers niet zelden letterlijk de handen uit de 
mouwen steken. Burgers kunnen bijvoorbeeld besluiten om zelf zwerfafval in de buurt op te ruimen. 
Deze praktische insteek is kenmerkend voor veel burgerinitiatieven. Ten tweede, en dat is inherent 
aan het feit dat burgers het initiatief nemen, is de rol van de overheid in beginsel beperkt. De 
overheid kan later in het proces haar rol vergroten, maar de overheid heeft, met name in de 
opstartfase, geen leidende rol in het proces (Oude Vrielink & Verhoeven, 2011).  
 
Burgerinitiatieven zijn geen nieuw fenomeen, want burgers zijn al jaren bezig met het aanbrengen 
van veranderingen in hun leefomgeving. Er is echter een groeiende aandacht van de wetenschap en 
de overheid voor het thema, waardoor de hoeveelheid artikelen en rapporten over het onderwerp 
toeneemt. In veel onderzoeken wordt gesproken over de randvoorwaarden voor succesvolle 
burgerbetrokkenheid. Er worden tientallen factoren genoemd, die elkaar soms overlappen of 
vergelijkbaar zijn (o.a. uit Loyens & Van de Walle, 2006; Oude Vrielink & Verhoeven, 2011). Veel van 
deze factoren zijn gaan over de benodigde middelen, persoonskenmerken of systeemkenmerken. Bij 
de benodigde middelen kunnen we denken aan financiële middelen, voldoende tijd, draagvlak bij de 
bevolking en kennis over wet- en regelgeving. Omtrent persoonskenmerken vinden we vooral de 
beweegredenen, vaardigheden en eigenschappen van burgers die initiatieven starten (o.a. Bakkers, 
Denters & Klok, 2011; Lowndes, Pratchett & Stoker, 2011). Sullivan & Skelcher zeggen hierover: “Zo 
blijkt, dat het succes afhankelijk is van de aanwezigheid van specifieke personen met bepaalde 
kwaliteiten. Deze personen leggen initiële contacten, slechten barrières en zijn bereid een trekkersrol 
te spelen. Ze kenmerken zich door uitstekende communicatieve vaardigheden, gekoppeld aan een 
gevoel voor de mogelijkheden en beperkingen van potentiele partners. Ze zijn in staat het grote 
geheel voor ogen te houden en bezitten de creativiteit en durf om naar nieuwe oplossingen te 
zoeken.” (Sullivan & Skelcher, 2002 in Specht, 2008: 55). Deze personen functioneren echter in een 
samenleving die wel open moet staan voor de initiatieven. Een belangrijke partij in die samenleving is 
de overheid. De systeemkenmerken richten daarom zich veelal op de rol van de overheid bij 
burgerinitiatieven, zoals een ondersteuning van het burgerinitiatief en ruimte voor invloed op het 
beleid. Zoals in de volgende paragraaf zal blijken staan burgerinitiatieven zelden los van de overheid. 
Veel wetenschappers erkennen het belang van de rol van de overheid en geven adviezen over hoe de 
overheid zou moeten handelen ten opzichte van burgerinitiatieven.  
 
2.1.2 Burgerinitiatieven en de overheid 
Hoewel het in de Amerikaanse literatuur niet ongebruikelijk is om burgerinitiatieven te beschouwen 
als een zaak van burgers onderling en de overheid buiten beschouwing te laten, verdwijnt in 
Nederland de overheid bijna nooit uit beeld (Oude Vrielink & Verhoeven, 2011; Bakker, Denters & 
Klok, 2011). Uit onderzoek van Hurenkamp en Rooduijn blijkt dat de grote meerderheid van de 
initiatieven op de een of andere manier verweven is met andere partijen, waaronder vaak de 
gemeente. “Burgers doen graag iets voor hun omgeving, maar ze doen dat zelden echt alleen.” 
(Hurenkamp & Rooduijn, 2009: 197). Vaak is de overheid ook betrokken bij burgerinitiatieven. Over 
de rol van de overheid zien we dat wetenschappers verdeeld zijn. Sommigen vinden de overheid een 
belemmerende factor voor burgerinitiatieven (o.a. Oude Vrielink & Verhoeven, 2011; Edelenbos, 
2005), waarbij de bemoeizucht van de overheid, de vaste patronen en procedures en het gebrek aan 
flexibiliteit in de weg staan bij de ontwikkeling en realisatie van burgerinitiatieven. Anderen zien de 
betrokkenheid van de overheid juist als positief of zelfs noodzakelijk (o.a. Verhoeven & Tonkens, 
2011; Michels, 2006, 2008). Wat in de discussie echter lijkt te missen, is de nuancering dat de rol van 
de gemeente zowel positief als negatief kan zijn. Voor het ene initiatief kan de gemeente 
belemmerend optreden, terwijl exact dezelfde rol voor een ander initiatief juist nuttig kan zijn. Het 
gedrag van de overheid kan soms gedurende het verloop van een initiatief afwisselend zowel mee- 
als tegenwerkend zijn. In de huidige literatuur lijken deze beide rollen niet naast elkaar te kunnen 
bestaan. Hoewel men over invloed van de overheid verdeeld is, besluiten beide kampen hun 



 
 

“Bezige burgers in politieke (on)rust.” R. Warsen 
 

9 

artikelen niet dikwijls met het advies dat de overheid moet veranderen en een andere rol aan moet 
nemen ten opzichte van burgerinitiatieven (o.a. Loyens & Van de Walle, 2006; Oude Vrielink & 
Verhoeven, 2011; WRR, 2012). Dit advies is moeilijk uit te voeren, zeker wanneer je in ogenschouw 
neemt dat het veranderen van de structuur van de overheid of het gedrag van ambtenaren helemaal 
niet gemakkelijk is. Edelenbos (2005) wijst hier op en stelt dat ‘interactive governance’ binnen het 
bestaande framework niet altijd tot verandering leidt, maar soms juist tot institutionele rigiditeit.  
 
Uit bovenstaande theorieën blijkt dat zowel de overheid als de burgers een rol spelen bij 
burgerinitiatieven. Specht (2008) kijkt niet alleen naar de invloed van deze individuele actoren, maar 
breidt deze uit naar de samenwerking tussen beide partijen om een initiatief te realiseren. Het is niet 
in de onafhankelijke actoren, maar in de samenwerking tussen beide waarin burgerinitiatieven zich 
ontwikkelen, gerealiseerd worden en tot bloei komen. Daarbij zijn drie factoren van belang: 

1. De toegevoegde waarde van het verband. Zowel de gemeente als de initiatiefnemers moeten 
de toegevoegde waarde van hun samenwerking zien. Ze kunnen een gezamenlijk doel 
hebben, maar het kan ook zijn dat een partij kennis of financiën inbrengt die van nut zijn 
voor het burgerinitiatief. Een gemeente kan een burgerinitiatief helpen met bijvoorbeeld 
subsidies, vergunningen, informatie over bepaalde wetgeving en dergelijke.  

2. Duidelijke afspraken. Helderheid over de aansturing, de uitvoering en de 
verantwoordelijkheid van het project is belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen op de 
hoogte is van zijn/ haar specifieke rol en weet wat ze van andere partijen mag verwachten. 
Bij burgerinitiatieven is het belangrijk om te weten welke rol de gemeente aanneemt, zodat 
de initiatiefnemers later niet voor vervelende verassingen komen te staan of teleurgesteld 
zijn over de houding van de gemeente.  

3. Onderling vertrouwen. De gemeente en de initiatiefnemers moeten elkaar vertrouwen om 
de samenwerking goed te laten verlopen.  

Vertrouwen wordt in diverse literatuur genoemd als belangrijke voorwaarde voor succesvolle 
burgerparticipatie. Een WRR rapport uit 2012 draagt de titel: Vertrouwen in burgers. Dat is niet 
zonder reden. Zonder vertrouwen in elkaar kunnen de gemeente de initiatiefnemers eigenlijk niet 
samenwerken. Vertrouwen wordt namelijk gekenmerkt door reciprociteit, voorspelbaarheid en 
afhankelijkheid (Bachman, 2001; Lewicki et al. 1998, Luhmann, 1979 in Van Dam, Salverda en During, 
2011: 22). Deze kenmerken dragen bij aan onderling vertrouwen in de samenwerking tussen 
gemeente en burger. Als een burger het idee heeft dat zijn bijdrage aan de samenleving (in de vorm 
van een burgerinitiatief) beloond wordt door een bijdrage van de overheid (bijvoorbeeld in de vorm 
van financiële steun), dan stimuleert dat de burgers om aan de slag te gaan met hun burgerinitiatief. 
Voorspelbaarheid draagt bij aan het vertrouwen doordat de ene partij weet wat de andere partij zal 
gaan doen. Afhankelijkheid ten slotte zorgt voor een groter vertrouwen, omdat partijen elkaar nodig 
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Figuur 1. Essentiële kenmerken voor een goede samenwerking. 
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hebben om iets doel te bereiken. Bij burgerinitiatieven is dit lastig, omdat de initiatiefnemers de 
kennis en financiële hulp van de gemeente soms harder nodig hebben dan de gemeente hen.  
  
2.1.3 Succesvoorwaarden voor burgerinitiatieven benoemd, en nu?  
Wat heeft de literatuur ons nu opgeleverd waar het de voorwaarden voor succesvolle 
burgerinitiatieven betreft? Verschillende wetenschappers hebben over de jaren een enorme 
hoeveelheid aan randvoorwaarden genoemd die een rol spelen bij burgerinitiatieven. Deze kunnen 
we onderdelen in een aantal categorieën. Dat zijn voldoende middelen, zoals financiële middelen en 
informatie, persoonskenmerken van initiatiefnemers van burgerinitiatieven en systeemkenmerken 
van de overheid, die vaak een rol speelt bij burgerinitiatieven. Ten slotte bleek uit de laatste 
paragraaf dat de samenwerking tussen burgers en de overheid bij burgerinitiatieven een grote rol 
kan spelen.  

 
Figuur 2. De vier voorwaarden voor succesvolle burgerinitiatieven. 

 

De eerste drie randvoorwaarden zijn inmiddels zo intensief onderzocht dat er weinig ruimte over is 
voor vragen. Het is duidelijk welke kenmerken er onder de categorieën vallen, hoe ze ontstaan zijn 
en hoe ze burgerinitiatieven kunnen beïnvloeden. De categorie samenwerking tussen burgers en 
overheid roept echter nog vragen op. Dat de samenwerking tussen gemeente en initiatiefnemers 
burgerinitiatieven beïnvloed staat buiten kijf. Een samenwerking beïnvloedt immers elk project 
waaraan gewerkt wordt. Een goede samenwerking heeft een positieve invloed. Een problematische 
samenwerking een slechte invloed. Dat de toegevoegde waarde, die verschillende partijen met zich 
meenemen, invloed kan hebben op de samenwerking tussen burgers en overheid is zeer 
aannemelijk, evenals de invloed van duidelijke afspraken en onderling vertrouwen tussen burgers en 
overheid. Echter, wat zorgt nu voor vertrouwen en duidelijkheid? Waarom zien burgers en overheid 
de toegevoegde waarde van elkaar niet altijd? Wanneer hebben overheid en burgers vertrouwen in 
elkaar? Waarom wordt er in het ene geval duidelijke afspraken gemaakt en in het andere geval niet?  
 
Het is mijn overtuiging dat we voor het verklaren van het succes van burgerinitiatieven niet alleen 
naar de hierboven genoemde kenmerken moeten kijken, maar tevens naar achterliggende oorzaken 
die de aan- of afwezigheid van kenmerken als onderling vertrouwen en duidelijke afspraken kan 
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verklaren. Een mogelijke achterliggende oorzaak die invloed kan hebben op het gedrag van burgers, 
de overheid en hun samenwerking is politieke instabiliteit. Dit komt doordat politieke instabiliteit 
een negatieve invloed heeft op vertrouwen en duidelijkheid. In de volgende paragraaf staat politieke 
instabiliteit centraal en wordt duidelijk wat de effecten van politieke instabiliteit zijn.  
 

2.2 Politieke instabiliteit 
Politieke stabiliteit, en daarmee ook haar tegenhanger instabiliteit, mag zich al jaren verheugen op 
de aandacht van wetenschappers. Aristoteles schreef eeuwen geleden over het onderwerp 
(Goldsmith, 1987). Politieke stabiliteit heeft in haar kern een zekere mate van evenwicht en 
bestendigheid. Als dit evenwicht weg is ontstaat er politieke instabiliteit, dat we kunnen we 
definiëren als: “De mate waarin wisselingen in – of betwistingen van – de overheid dan wel het 
regime afwijken van het normale patroon.” (Sanders, 1981 in Jong-a-pin, 2008). Dit normale patroon 
gaat over de context waarbinnen politiek gedrag plaatsvindt. Politiek gedrag vindt namelijk plaats in 
een georganiseerde samenleving, waarin mensen zich gedragen in een context van gedeelde 
verwachtingen over wat in een bepaalde situatie acceptabel is. Als de leden van de samenleving zich 
niet gedragen binnen de grenzen van deze verwachtingen, maar die overschrijden, kunnen we 
spreken van politieke instabiliteit (Ake, 1975). 
 
2.2.1 Het meten van politieke instabiliteit 
In de perspectieven op politieke instabiliteit kunnen we grofweg een tweedeling onderscheiden. 
Enerzijds zien wetenschappers het als de aanwezigheid van negatieve elementen, zoals burgeroorlog, 
politieke moorden, opstanden en protesten. Anderzijds wordt het juist gezien als de afwezigheid van 
positieve indicatoren, zoals een lange regeringsduur, constitutionele continuïteit, effectieve 
besluitvorming en acceptatie en steun vanuit de bevolking (Hurwitz, 1973). Veel geweld gerelateerde 
elementen, zoals burgeroorlogen en politieke moorden, komen zelden voor in West-Europese 
landen. Voor onderzoeken naar politieke instabiliteit in West Europa gebruiken onderzoekers 
daarom andere destabiliserende gebeurtenissen, zoals veranderingen van bestuurders, kabinets- of 
raadsleden en de fragmentatie van het politieke spectrum (Milio, 2008). 
 
2.2.2 Politieke instabiliteit als onafhankelijke variabele 
Politieke instabiliteit is veel als afhankelijke variabele onderzocht, waarin het vooral gezien wordt als 
effect of gevolg, niet als oorzaak. In ieder geval tot 1987 werd politieke instabiliteit zelden gezien als 
factor die belangrijke sociaal-economische processen beïnvloed (Goldsmith, 1987). Pas meer recent 
zijn er een aantal onderzoeken waarin politieke instabiliteit als onafhankelijke variabele gehanteerd 
wordt. Deze onderzoeken richten zich met name op de relatie tussen politieke stabiliteit en 
economische groei (o.a. Olson, 1982 in Goldsmith, 1987; Bernal-Verdugo e.a., 2013). De resultaten 
zijn vaak ambigue en de relaties gecompliceerd. Wetenschappers zijn het niet eens over de precieze 
invloed van politieke instabiliteit. Schijnbaar zijn onderzoekers er nog niet in geslaagd om een 
duidelijk causaal mechanisme te ontwikkelen dat de invloed van politieke instabiliteit verklaart. Wel 
lijken onderzoeken erop te wijzen dat dat politieke instabiliteit van invloed kan zijn op het gedrag van 
de economische groei, de overheid en de uitkomsten van haar prestaties. Over het algemeen is deze 
invloed negatief, bijvoorbeeld een lagere economische groei, grotere inflatie en volatiliteit en 
verminderde investeringen (Jong-a-Pin, 2008; Bernal-Verdugo e.a., 2013). Daarentegen zijn er 
onderzoekers die een positief effect claimen. Zij stellen dat een moment van politieke instabiliteit 
groei en ontwikkeling kan bevorderen, met name na lange periodes van politieke stabiliteit, omdat er 
daarin onvoldoende sprake kan zijn van verandering en ontwikkeling. Simona Milio is een van de 
weinige onderzoekers die kijkt naar de effecten die politieke instabiliteit heeft op de prestaties van 
de overheid. Zij vindt in haar onderzoek de volgende effecten:  

- Bevordering van cliëntelisme; 
- Korte termijn denken; 
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- Minder continuïteit, duurzaamheid en samenhang; 
- Continue veranderingen in programma’s; 
- Gebrek aan bestuurlijke geloofwaardigheid; 

(Uit Milio, 2008). 
 
Wat deze effecten gemeen hebben is een gebrek aan vertrouwen en duidelijkheid. Er is geen 
vertrouwen in de overheid en tussen partijen onderling. Politieke instabiliteit wordt geassocieerd 
met een laag vertrouwen van burgers in haar overheid. Dit blijkt tevens uit de effecten in de 
onderzoeken naar economische groei. Het lage vertrouwen zorgt er voor dat mensen niet durven te 
investeren en dat de bestuurlijke geloofwaardigheid slecht is. Actoren hebben geen vertrouwen in 
het feit dat de situatie lang hetzelfde blijft. Daardoor ontstaat er korte termijn denken en 
cliëntelisme. De steeds wisselende bestuurders ten slotte zijn een belangrijke reden voor de continue 
veranderingen in beleid. Beleid kent daardoor problemen met betrekking tot samenhang en 
duidelijkheid. Zonder politieke stabiliteit komt de effectiviteit en consistentie van het beleid in gevaar 
(Badun, 2004).  

 
Figuur 3 De effecten van politieke instabiliteit. 

2.3. De relatie tussen burgerinitiatieven en politieke instabiliteit 
2.3.1. Politieke instabiliteit in gemeenten 
Andere onderzoeken tonen aan dat politieke instabiliteit een aantal effecten lijkt te hebben. Deze 
effecten zien we terug in onderzoeken naar economische groei en de prestaties van de overheid, 
maar manifesteren deze effecten zich ook bij burgerinitiatieven? Kan politieke instabiliteit de 
samenwerking tussen gemeente en burgers dusdanig beïnvloeden dat dit een burgerinitiatief 
belemmerd? In de wetenschappelijke literatuur is er, voor zover mij bekend, nog geen aandacht 
besteedt aan deze mogelijke relatie. Met de informatie uit andere onderzoeken en theorieën over 
politieke instabiliteit kunnen we in deze paragraaf wel onderzoeken hoe een dergelijke relatie eruit 
zou zien. Daarvoor kijken we eerst naar politieke stabiliteit op lokaal niveau.  
 
Politieke stabiliteit wordt meestal op nationaal niveau bekeken. Het proefschrift van Milo 
Schoenmaker laat echter zien dat er gemeenten in Nederland zijn die last hebben van structurele 
politieke instabiliteit. Deze noemt hij bestuurlijke probleemgemeenten: “Gemeenten waar in twee 
opeenvolgende raadsperioden sprake is van het gedwongen vertrek van een individuele 
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burgemeester of wethouder(s), een college zeker twee keer van politieke samenstelling is veranderd 
en minimaal één keer een grote bestuurscrisis heeft plaatsgevonden.” (Schoenmaker, 2011). In elke 
gemeente is er wel eens onenigheid of een conflict en vertrekken, als gevolg daarvan, bestuurders. 
Dat is inherent aan de politiek. Politieke conflicten met de raad, de ‘eigen’ fractie of binnen het 
college vormen dan ook de belangrijkste redenen voor wethouders om voortijdig op te stappen 
(Bakker & Dutman, 2010). Bij bestuurlijke probleemgemeenten valt de frequentie en de hoeveelheid 
vertrekkende bestuurders echter op (Korsten en Schoenmaker, 2011). In bestuurlijke 
probleemgemeenten komen veel effecten uit de onderzoeken naar politieke instabiliteit terug, zoals 
de slechte relatie tussen ambtenarij, college en raad en het lage vertrouwen in de overheid. De 
afwezigheid van lange termijn denken speelt in deze gemeenten eveneens een rol (Korsten, 2010; 
Schoenmaker, 2011).  
 
2.3.2. Politieke instabiliteit en burgerinitiatieven 
Politieke instabiliteit speelt dus een rol in gemeenten, het lokale niveau waar de meeste 
burgerinitiatieven zich afspelen. De laatste stap is de vraag hoe politieke stabiliteit in gemeenten de 
burgerinitiatieven kan beïnvloeden? Onderstaand schema geeft weer dat politieke stabiliteit door 
frequentie veranderingen1 zorgt voor veel onduidelijkheid en een lager vertrouwen van de gemeente 
en de burgers. Het is juist duidelijkheid, duidelijke afspraken, en vertrouwen dat van groot belang is 
voor de samenwerking tussen gemeente en burgers. Een goede samenwerking is één van de 
randvoorwaarden voor een succesvol burgerinitiatief. Politieke instabiliteit kan volgens deze 
redenering zorgen voor een moeizamere samenwerking tussen gemeente en burgers, waardoor het 
burgerinitiatief zelf ook moeizamer verloopt.  

 
Figuur 4 Het causale mechanisme waardoor politieke instabiliteit burgerinitiatieven beïnvloed. 

Heel concreet kunnen we een aantal van de effecten van politieke instabiliteit toepassen bij 
burgerinitiatieven:  

- Geen vertrouwen in overheid en in elkaar; 
Net als bij het voorgaande punt kan het gebrek aan vertrouwen op twee manieren van invloed zijn 
op het burgerinitiatief. Burgers, en dus initiatiefnemers, vertrouwen de overheid niet en verwachten 
daarom geen betrouwbare hulp van die kant. Zonder deze hulp kan het erg lastig zijn om initiatieven 
te realiseren, zeker wanneer ze gemeentelijke toezeggingen nodig hebben voordat ze door kunnen 

                                                           
1 Frequente veranderingen hebben betrekking op de samenstelling van het college, individuele politici en bestuurders en 
op gemeentelijk beleid daarvan.  
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met organiseren. Als de initiatiefnemers er niet op vertrouwen dat deze toezeggingen nagekomen 
worden is de kans klein dat ze überhaupt aan de slag gaan met het project. Ten tweede kan het 
gebrek aan vertrouwen tijdens het verloop van het burgerinitiatief een rol spelen. Het gebrekkige 
vertrouwen kan de communicatie tussen overheid en initiatiefnemers verstoren, waardoor de 
samenwerking tussen beide partijen stroef gaat. Het matige vertrouwen tussen raad, college en 
ambtenarij kan voor problemen zorgen, wanneer het college bang is om beleid uit handen te geven 
en liever zelf de controle behoudt. Als ze zelf de controle hebben, zijn ze er immers zelf bij als er iets 
niet goed verloopt. Op deze manier kan politieke instabiliteit een negatieve invloed hebben op 
burgerinitiatieven.  

- Korte termijn denken; 
Politieke instabiliteit kan leiden tot korte termijn denken. Omdat politici op korte termijn waardering 
willen, ontstaan er storingen in relaties. Stabiele overheden handelen ten behoeve van een lange 
termijn planning, terwijl men in instabiele overheden streeft naar kortlopende projecten met 
onmiddellijk resultaat (Milio, 2008).  

- Cliëntelisme; 
Met cliëntelisme wordt in de onderzoeken over politieke instabiliteit verwezen naar de neiging van 
politici om diensten te verlenen aan (potentiële) kiezers. Voor burgerinitiatieven kan dit gunstig 
uitpakken. Politici kunnen meegaan in hun plannen, terwijl dit in andere situaties misschien niet 
gebeurd zou zijn, bijvoorbeeld omdat het niet aansluit op het beleid van de gemeente.  

- Continue veranderingen in programma’s; 
Door de frequente wisseling van bestuurders ontstaan er regelmatig nieuwe plannen en 
koerswijzigingen in het beleid. Dit kan burgers ervan weerhouden om een initiatief te starten, omdat 
ze niet goed weten waar ze aan toe zijn. De wispelturige politiek kan alle inspanningen teniet doen. 
Daarnaast kunnen beleidswijzigingen gedurende het burgerinitiatief van invloed zijn. Beleid kan 
tijdens een project in het voor- of nadeel van de initiatiefnemers veranderen, waardoor plannen 
opeens mogelijk worden of helemaal omgegooid moeten worden.  
 
Kortom, hoewel de relatie tussen politieke instabiliteit en burgerinitiatieven voor zover mij bekend 
nog niet onderzocht is, zou het mogelijk kunnen zijn dat politieke instabiliteit invloed heeft op 
burgerinitiatieven. De effecten die naar voren komen uit onderzoek naar politieke instabiliteit 
beïnvloeden burgers en de overheid, de twee belangrijkste ‘spelers’ bij burgerinitiatieven. Bovendien 
heeft politieke instabiliteit effect op de samenwerking tussen deze spelers. Politieke instabiliteit zorgt 
voor lager vertrouwen en onduidelijkheid, terwijl vertrouwen en duidelijke afspraken juist 
belangrijke voorwaarden zijn voor een goede samenwerking tussen gemeente en burgers.  
 

2.4. Onderzoeksvraag 
Op basis van het feit dat er vanuit wetenschappelijk oogpunt nog geen aandacht besteed is aan de 
invloed van politieke stabiliteit op burgerinitiatieven, wil ik met mijn scriptie een bijdrage leveren 
rondom deze relatie. De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt daarom: “Op welke manier heeft 
politieke instabiliteit in een gemeente invloed op het succes van burgerinitiatieven?”  
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Hoofdstuk 3. Methoden 
Nu bekend is welke vraag centraal staat in dit onderzoek en er meer informatie is omtrent de 
belangrijkste begrippen, wordt in dit hoofdstuk duidelijk hoe de onderzoeksvraag beantwoord zal 
worden. Met behulp van de, in het vorige hoofdstuk al verkende, wetenschappelijke theorieën 
worden er eerst een aantal verwachtingen opgesteld, die centraal staan in de hierop volgende 
hoofdstukken. Om de verwachtingen te kunnen onderzoeken worden vervolgens de belangrijkste 
begrippen geoperationaliseerd. Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat in op een aantal belangrijke 
keuzes die er voor de uitvoering van het onderzoek gemaakt zijn. Keuzes ten aanzien van de aard van 
het onderzoek, de gekozen cases en de manier van dataverzameling en -analyse bepalen immers hoe 
het onderzoek haar vorm heeft gekregen. Aan het einde van dit hoofdstuk is er aandacht voor de 
betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek. 
 

3.1. Verwachtingen en operationalisatie 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Op welke manier heeft politieke instabiliteit in een gemeente 
invloed op het succes van burgerinitiatieven?” De algemene verwachting hierbij is dat de 
samenwerking tussen de gemeente en de burgers belemmerd wordt door politieke instabiliteit, 
omdat politieke instabiliteit het vertrouwen in elkaar verminderd en zorgt voor veel onduidelijkheid. 
Onderling vertrouwen en duidelijke afspraken zijn juist erg belangrijk voor een goede samenwerking 
tussen de gemeente en burgers. Bij politieke instabiliteit is de verwachting dat bestuurders en politici 
in politiek instabiele gemeenten huiverig zijn om dingen over te laten aan de burgers. Wat betreft 
burgers, aan de andere kant, verwachten we dat zij weinig vertrouwen in de overheid hebben, omdat 
ze worden geconfronteerd met frequent wisselende bestuurders en veranderingen in beleid.  
 
3.1.1. Verwachtingen 
Om deze vraag te onderzoeken, worden uit de theorie over politieke stabiliteit een aantal 
specifiekere verwachtingen ontwikkeld. Verwachtingen ten aanzien van het opstarten van een 
burgerinitiatief blijven achterwege, omdat voor het meten van het succes van de burgerinitiatieven 
noodzakelijk is dat deze al opgestart en gerealiseerd zijn. Burgerinitiatieven die nooit daadwerkelijk 
opgestart zijn, zijn in ieder geval geen succes geworden. Het is dus niet mogelijk om te onderzoeken 
of politieke instabiliteit van invloed is op het al dan niet opstarten van een burgerinitiatief.  
 
Verwachting 1. Deze verwachting heeft betrekking op de neiging van politici om bij politieke 
instabiliteit op de korte termijn te denken. Dit heeft als gevolg dat politici de voorkeur geven aan 
kortlopende projecten met direct resultaat. De verwachting voor dit onderzoek is daarmee: In 
gemeenten met politieke instabiliteit willen gemeentebestuurders niet graag meewerken aan 
langdurige burgerinitiatieven die niet op de korte termijn te realiseren zijn. 
 
Verwachting 2. Bij deze verwachting staat het fenomeen cliëntelisme centraal. In politiek instabiele 
gemeenten willen politici graag diensten verlenen aan potentiële kiezers, om zo hun positie veilig te 
stellen. Dat kan voor dit onderzoek betekenen dat wethouders en raadsleden de neiging hebben om 
burgerinitiatieven te ondersteunen wanneer deze gesteund wordt door veel potentiële kiezers. Bij 
groot draagvlak onder burgers voor een initiatief, kunnen politici afwijken van eerder opgesteld 
beleid in het kader van cliëntelisme. Tijdens politiek instabiele situaties kan dit nog sterker spelen. De 
verwachting is als volgt: Initiatiefnemers krijgen in politiek instabiele gemeenten steun voor hun 
initiatieven van raadsleden of wethouders, ook al passen de initiatieven niet in de door de gemeente 
opgestelde beleidskaders. 
 
Verwachting 3. Deze verwachting neemt de continue veranderingen in programma’s als 
uitgangspunt. Dit effect van politieke stabiliteit kan een burgerparticipatieproject dat een lange 
realisatieperiode kent opeens voor veranderingen in beleid zetten. Zo kan er opeens ruimte ontstaan 
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voor initiatieven waar eerder in het beleid geen ruimte voor was, maar andersom kan een initiatief 
opeens voor vervelende verassingen komen te staan door een wijziging die in haar nadeel uitvalt. In 
stabiele gemeenten blijft het beleid meer continue. De verwachting voor dit onderzoek is dat: 
Burgerinitiatieven, met name langlopende projecten, krijgen in gemeenten met een politiek instabiele 
situatie te maken met steeds wisselende besluiten en steeds nieuw beleid. Dit kan voor de 
initiatiefnemers zowel positief als negatief uitpakken. 
 
Verwachting 4. Het gebrekkige vertrouwen van burgers in de overheid is het effect van politieke 
stabiliteit dat tot deze verwachting leidt. In politiek instabiele gemeenten hebben burgers weinig 
vertrouwen in de overheid. Ze zijn onzeker over de oprechtheid en de capaciteiten van de gemeente 
en vinden de gemeente niet geloofwaardig. Een eventuele samenwerking zal door het lage 
vertrouwen moeizaam verlopen, want door het weinige vertrouwen in de overheid hebben 
initiatiefnemers van burgerinitiatieven het liefst zo min mogelijk met de gemeente te maken. De 
verwachting is daarom dat: Initiatiefnemers van burgerinitiatieven in gemeenten met politieke 
instabiliteit zeer zelfstandig zijn en zo min mogelijk contact hebben met de gemeente. Een eventuele 
samenwerking met de gemeente zal stroef verlopen.  
 
Verwachting 5. Deze laatste verwachting draait wederom om vertrouwen. Ditmaal staat het 
gebrekkige vertrouwen tussen raad, college en ambtenarij centraal. Wanneer diverse partijen elkaar 
niet vertrouwen, zullen ze elkaar strenger controleren en zoveel mogelijk zelf de touwtjes in handen 
te houden. Vanwege de verantwoordingsrelatie tussen de drie organen zijn ze erop gebrand om de 
ontwikkeling en uitvoering van het beleid scherp in de gaten te houden. Burgerinitiatieven, die 
invloed hebben op de uitvoering van het beleid, worden daarom scherper in de gaten gehouden. 
Deze redenering leidt tot de verwachting dat: In politiek instabiele gemeenten willen ambtenaren, 
raadsleden en wethouders nauw betrokken zijn bij burgerinitiatieven. Bij politiek instabiele situaties, 
zoals een politieke crisis, kan dit gedrag versterkt worden, omdat er dan acuut risico is dat zij hun 
positie moeten verdedigen.  
 
Opvallend bij bovenstaande verwachtingen is dat ze niet allemaal lijken te wijzen op een negatieve 
relatie tussen politieke stabiliteit en het succes van burgerinitiatieven. Zo verwachten de eerste twee 
verwachtingen een tegenovergesteld effect waar het langdurige initiatieven betreft. Voor 
kortlopende projecten wijzen beide verwachtingen op een positief effect van politieke instabiliteit. 
Verwachting drie kan voor burgerinitiatieven zowel een gunstig als een nadelig resultaat hebben. De 
vierde en vijfde verwachting zijn niet per se negatief. Onafhankelijkheid van het initiatief of juist 
nauwe betrokkenheid kunnen voor een initiatief zowel positief als negatief opgevat worden. 
Afhankelijk van de kenmerken van een burgerinitiatief kan politieke stabiliteit, in ieder geval in de 
bovenstaande verwachtingen, een wisselende invloed hebben op het succes van burgerinitiatieven. 
 
3.1.2 Succesvolle burgerinitiatieven operationaliseren 
Om de verwachtingen uit de vorige paragraaf te kunnen onderzoeken is het nodig dat de twee 
belangrijkste begrippen voldoende geoperationaliseerd worden. Het eerste begrip is ‘succes’. In dit 
onderzoek wordt succes bezien vanuit het perspectief van de initiatiefnemers van het initiatief. Zij 
hebben het project opgestart met bepaalde doelen in het achterhoofd, zijn zeer nauw betrokken en 
voelen zich vaak ‘eigenaar’ van het initiatief. Vanwege de nauwe betrokkenheid van de 
initiatiefnemers wordt dus gekeken naar succes volgens hun maatstaven. Daarbij laten we buiten 
beschouwing dat er bij burgerinitiatieven vaak andere partijen betrokken raken die eigen ideeën 
hebben over wanneer het initiatief een succes is.  
 
  



 
 

“Bezige burgers in politieke (on)rust.” R. Warsen 
 

17 

Succes 

Verloop 

• heldere aanpak 

• samenwerking 
overheid en burger 

• ruimte voor invloed 
op beleid 

• draagvlak 

• beschikbaarheid. 

• middelen en kennis 

Uitkomst 
• Vooraf gestelde 
doelen bereikt 

Met betrekking tot het succes van burgerinitiatieven, kunnen ze succesvol, deels succesvol of 
onsuccesvol zijn. Het succes van burgerinitiatieven valt uiteen in twee elementen: een succesvolle 
uitkomst en het succes van het verloop. Het succes van de uitkomst kunnen we definiëren als het 
bereiken van de vooraf gestelde doelen. De initiatiefnemers van een burgerinitiatief stellen in het 
begin van het burgerinitiatief doelen op die zij willen bereiken. Wanneer deze doelen bereikt 
worden, kunnen we spreken van een succesvolle uitkomst van het burgerinitiatief. Een succesvol 
verloop betekent dat het proces soepel en zonder problemen verlopen is. Het succes van het verloop 
kan onderzocht worden aan de hand van de factoren die in hoofdstuk twee aan de orde geweest zijn: 
een goede samenwerking tussen overheid en burgers, communicatie, ruimte voor invloed op het 
beleid, ondersteuning, voldoende financiële middelen en tijd, draagvlak bij de bevolking en een 
heldere aanpak (o.a. Loyens & Van de Walle, 2006; Oude Vrielink & Verhoeven, 2011). Bij het 
operationaliseren van het begrip worden een aantal kenmerken gezamenlijk gehanteerd. 
Communicatie en ondersteuning zeggen bijvoorbeeld iets over de samenwerking tussen overheid en 
burger. De factor tijd speelt in veel van de onderstaande indicatoren mee. Als de indicatoren niet of 
onvoldoende ingevuld worden, monden ze uit in vertragingen. Daarom wordt deze indicator niet 
afzonderlijk behandeld. In dit onderzoek bepalen de volgende vijf factoren het succes van het 
verloop van burgerinitiatieven: 

1. Een heldere aanpak. Deze indicator speelt helemaal in het begin van het proces een rol, 
hoewel de gevolgen pas later zichtbaar kunnen worden. Zomaar ergens beginnen kan later in 
het project problemen opleveren.  

2. Een goede samenwerking tussen overheid en burgers. Uit de theorie over burgerinitiatieven 
blijkt dat de overheid vrijwel altijd een rol heeft bij burgerinitiatieven. De tweede indicator 
van een succesvol verloop van het burgerinitiatief is daarom een goede samenwerking 
tussen overheid en burgers. Allereest is het hierbij van belang of de gemeente en de 
initiatiefnemers hetzelfde doel voor ogen hebben. Ten tweede wordt gekeken naar de 
communicatie tussen beide partijen. Hoe en waarover wordt er gecommuniceerd? Ten derde 
is het van belang dat de rolverdeling tussen beide partijen duidelijk is.  

3. Een derde factor uit de literatuur is de ruimte voor invloed op het beleid. Als een 
burgerinitiatief continue tegen de regels moet knokken of alleen maar binnen de lijntjes mag 
kleuren, kan dit het proces frustreren. Bij deze indicator staan daarom de volgende drie 
punten centraal: 

a. Welke ruimte bieden de beleidskaders van de gemeente voor burgerinitiatieven? 
b. Zijn er regels die plannen (of delen daarvan) van initiatiefnemers onmogelijk maken?  
c. Worden beleidskaders aangepast naar aanleiding van burgerinitiatieven? 

4. De volgende indicator is het draagvlak bij de bevolking. In het onderzoek wordt daarbij 
gekeken naar de reactie van omwonenden. Werkten zij mee of tegen? 

5. Een laatste indicator ten slotte is de beschikbaarheid van financiële middelen en kennis. 
Zonder de benodigde middelen en kennis wordt de voortgang van een project bemoeilijkt. 
Financiële middelen en kennis kunnen de business case van een burgerinitiatief versterken. 

  
 
  

Figuur 5 De uitwerking van de indicatoren van een succesvol burgerinitiatief. 
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3.1.3 Politieke stabiliteit operationaliseren 
Het tweede begrip is politieke stabiliteit, de onafhankelijke variabele in dit onderzoek. De 
operationalisatie is allereerst nodig om te bepalen of de gemeenten in dit onderzoek te maken 
hebben politieke stabiliteit. Bovendien kan aan de hand van de indicatoren bepaald worden op welke 
momenten er in een gemeente zich politiek instabiele situaties voordoen. Zoals het theoretische 
hoofdstuk al liet zien, kan politieke instabiliteit gemeten worden aan de hand van twee verschillende 
kenmerken: de afwezigheid van negatieve elementen en de aanwezigheid van positieve indicatoren. 
Een combinatie van beiden zal een goed beeld geven van politieke stabiliteit. Veel van de negatieve 
elementen hebben betrekking op politiek geweld, maar zoals Milio (2008) al aangaf komt politiek 
geweld zelden in West- Europese landen voor. Daarom blijven deze indicatoren in dit onderzoek 
achterwege. De overige indicatoren uit diverse onderzoeken (Hurwitz, 1973; Jong-a-Pin, 2008; Milio, 
2008) komen in het proefschrift van Milo Schoenmaker over bestuurlijke probleemgemeenten terug, 
maar dan vertaald naar Nederlandse gemeenten. Uit de definitie blijken duidelijk drie indicatoren: 
“Dit zijn gemeenten waar in twee opeenvolgende raadsperioden sprake is van (1.) het gedwongen 
vertrek van een individuele burgemeester of wethouders(s), (2.) een college zeker twee keer van 
politieke samenstelling is veranderd en (3.) minimaal één keer een grote bestuurscrisis heeft 
plaatsgevonden.” (Schoenmaker, 2011: 265). 
 
De onderstaande lijst indicatoren die is samengesteld, wordt gebruikt om in hoofdstuk vijf een beeld 
te schetsen van de politieke stabiliteit van beide gemeenten en om te kijken hoe politieke stabiliteit 
invloed kan hebben op het succes van burgerinitiatieven. Het gaat om de aanwezigheid van zowel 
positieve elementen (1x) als negatieve indicatoren (4x).  
 

Indicator Omschrijving 

Aantal jaar dat partijen en individuele 
bestuurders ‘op het pluche zitten’.  

In iedere gemeente wisselt de samenstelling van het 
college wel eens, maar bij een stabiele gemeente is 
het vooral na de verkiezingen. Wanneer elke partij en 
elke wethouder er na een paar jaar weer mee stopt, 
met name tussen verkiezingen in, is de gemeente 
instabieler. Het aantal jaar dat men bestuurt, kan dus 
een indicator zijn van de stabiliteit van het bestuur. 

Aantal veranderingen van samenstelling 
van de coalitie 
 

In een stabiele gemeente kan de coalitie gezamenlijk 
standpunten innemen. Wanneer hier wrijving 
ontstaat, kan het zijn dat een partij uit de coalitie 
stapt. Als dit vaak gebeurt, kan dit erop duiden dat 
men niet in staat is om de tegenstellingen tussen 
verschillende partijen te overbruggen. 

Aantal gedwongen ontslagen van 
wethouders of burgemeesters  

Het gebeurt regelmatig dat wethouders om politieke 
redenen hun termijn niet afmaken. Soms worden ze 
ontslagen door de gemeenteraad, soms dienen ze zelf 
hun ontslag in. Het vertrek van wethouders om 
andere redenen, zoals gezondheidsproblemen, wordt 
buiten beschouwing gelaten. Dit zegt niets over een 
mogelijk politiek conflict.  

Aantal ingediende moties van wantrouwen, 
afkeuring of treurnis 

Het aantal moties geeft informatie over het 
vertrouwen van de gemeenteraad in het 
gemeentebestuur. Veel moties kunnen erop wijzen 
dat er weinig vertrouwen is. Daarmee is er geen 
stabiele basis van waaruit het college kan regeren.  
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Aantal politieke crisis In een politieke crisis is er sprake van een ernstige 
verstoring van de staatkundige verhoudingen, waarbij 
men niet zomaar weer naar een normale situatie 
terug kan schakelen.  

Figuur 6 Indicatoren van politieke instabiliteit. 

3.2. Belangrijke keuzes ten aanzien van het onderzoek 
3.2.1 Soort onderzoek 
Dit onderzoek naar de invloed van politieke stabiliteit op burgerinitiatieven kent een kwalitatieve 
insteek. De keuze voor deze insteek heeft voor een belangrijk deel te maken met het plan om op 
zoek te gaan naar de processen waarin burgerinitiatieven tot stand kwamen. In deze processen was 
ik niet alleen op zoek naar het feitelijke gedrag van de gemeente en de initiatiefnemers, maar 
eveneens naar de manier waarop de interacties en gedragingen worden ervaren en de reden voor dit 
gedrag. Een meer kwalitatieve onderzoeksmethode dient in een dergelijke situatie het doel beter 
dan een kwantitatieve methode (Boeije, 2005: 37). Vanwege de rijke hoeveelheid data die nodig is 
om het verloop van een burgerinitiatief te schetsen is ervoor gekozen om een casestudy te 
gebruiken. Het aantal gevallen bij een casestudy is beperkt. Daarom is deze methode bij uitstek 
geschikt om veel informatie over een enkel geval te verzamelen. Een casestudy legt een onderzoeker 
echter ook beperkingen op. Zo is het moeilijk om de conclusies van een casestudy te generaliseren, 
hierover echter meer bij ‘betrouwbaarheid en validiteit’.  
 
3.2.2 Casusselectie 
Om de casestudy uit te voeren, zijn er allereerst twee gemeenten geselecteerd. Vervolgens is er in 
iedere gemeente een burgerinitiatief geselecteerd. Om de invloed van politieke stabiliteit op 
burgerinitiatieven te kunnen onderzoeken, was het doel bij deze selectie om te variëren op de 
onafhankelijke variabele, politieke stabiliteit. De burgerinitiatieven daarentegen moesten zoveel 
mogelijk gelijk zijn om de invloed van andere verschillen tussen de twee casus te beperken. Bij de 
selectie van de gemeenten is dus gekozen voor een casusselectie met maximale variatie op één enkel 
punt. Krantenartikelen en het overzicht van Milo Schoenmaker, die een top negen van bestuurlijke 
probleemgemeenten in de periode 1998 – 2010 samenstelde, schetsten een beeld van gemeenten 
die in hun (recente) verleden te maken hebben gehad met politieke instabiliteit. Voor verdere 
selectie heb ik mij geconcentreerd op de gemeenten die een overzicht hadden van burgerinitiatieven 
in hun gemeente. Dit overzicht, met daarin veel relevante informatie over al de burgerinitiatieven, 
was een nuttig hulpmiddel bij de selectie van de twee burgerinitiatieven die als casus zouden dienen. 
Het overzicht is opgesteld in het kader het onderzoek Burgerinitiatieven en Aansprakelijkheid, dat in 
opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt uitgevoerd onder 
enkele gemeenten. Onder deze gemeenten bevindt zich de gemeente Den Helder die in het 
afgelopen decennium regelmatig last gehad heeft van politieke crises, het vertrek van wethouders en 
wisselende coalitiesamenstellingen. Een andere gemeente was de gemeente Venray. Over deze 
gemeente waren er weinig berichten die wezen op bestuurlijke onrust. Deze gemeente kreeg de 
voorkeur boven eveneens politiek stabiele gemeenten als Almere en Deventer, omdat Venray qua 
grootte en qua karakter minder verschil vertoont met de gemeente Den Helder.  
 
Na de keuze voor de gemeenten worden twee burgerinitiatieven gekozen die zoveel mogelijk op 
elkaar lijken. In de zoektocht naar ‘most similar cases’ zijn er criteria opgesteld voor de grootte en de 
tijdsduur zodat er genoeg informatie over het burgerinitiatief was. Immers, hoe groter en langduriger 
de initiatieven, hoe groter de kans dat ze in aanraking waren geweest met de gemeente, hoe meer 
mensen erbij betrokken waren en hoe meer kans dat er iets over de initiatieven was vastgelegd. De 
criteria voor de initiatieven zijn verder:  

- Het onderwerp; beide initiatieven moeten zich afspelen in hetzelfde beleidsterrein. Ze 
hebben dan te maken met ongeveer dezelfde regelgeving.  
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- De grootte; beide initiatieven moeten ongeveer dezelfde orde van grootte hebben. Het 
beheer van een speeltuintje in de straat is heel anders dan het organiseren van een festival 
voor de hele stad. Initiatieven komen in aanmerking als ze zich op dorps-, stads- of 
gemeentelijk niveau afspelen. 

- De tijdsduur; sommige initiatieven zijn kort en éénmalig, terwijl anderen zeer langdurig zijn, 
zoals het beheer van een gemeenschapshuis. Er komen alleen initiatieven in aanmerking 
waarvan de duur langer dan één jaar is, of een jaarlijks terugkerend evenement.  

 
Na een selectie op basis van bovenstaande criteria zijn er voor de overgebleven initiatieven 
aanvullende criteria opgesteld. Aangezien politieke stabiliteit de gemeente beïnvloed moeten de 
burgerinitiatieven op enige manier van belang zijn voor de gemeente. Zo kan er gekeken worden 
naar de invloed van politieke stabiliteit die zich via het gedrag van de gemeente kan uiten. Criteria 
die kunnen wijzen op het belang van burgerinitiatieven voor de gemeente zijn:  

- Politiek belang. Hoe meer invloed het burgerinitiatief heeft op zijn omgeving of hoe groter de 
groep burgers die door het burgerinitiatief geraakt wordt, hoe groter de kans dat lokale 
politici belang zullen hebben bij het initiatief. 

- Kans op politiek-bestuurlijke risico’s bij het burgerinitiatief. Dit zijn negatieve gevolgen van 
burgerinitiatieven, waardoor de gemeente in de problemen zou kunnen komen. Dit zijn 
bijvoorbeeld het risico’s op schade, discrepantie met regelgeving of met eerder beleid of het 
risico op negatieve beeldvorming en onvrede. 

 
Niet in alle gevallen was de informatie volledig. Daarom is er met beide gemeenten een gesprek 
gevoerd over verschillende burgerinitiatieven. In Venray vond het gesprek plaats met een 
ambtenaar, in Den Helder met enkele raadsleden. Allemaal bemoeiden ze zich frequent met diverse 
burgerinitiatieven. Bij de vergelijking van de initiatieven vielen het hospice in Den Helder en ‘t 
Zorghuus in Venray op, vanwege een aantal overeenkomsten. Hoewel de doelgroep anders is, 
hebben beiden eenzelfde doelstelling: mensen moeten in hun eigen omgeving, in een warme, 
kleinschalige en huiselijke sfeer, verzorgd kunnen worden. Dit maakte beide burgerinitiatieven 
geschikt als casus voor dit onderzoek.  
  
3.2.3 Dataverzameling 
De benodigde data worden op twee manieren verzameld, namelijk met behulp van interviews en een 
documentanalyse. Triangulatie is een beproefde manier om de casus vanuit verschillende kanten te 
belichten (Boeije, 2005: 21-22). Er zijn dertien gesprekken gehouden met zeventien respondenten, 
waarvan drie verkennende gesprekken. Alle gesprekken zijn semi- gestructureerde interviews. Het 
doel van de interviews is om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te schetsen van het verloop en de 
uitkomsten van het initiatief en de rol die de gemeente daarin gespeeld heeft. Aan de hand van deze 
doelstelling is een topiclijst opgesteld (zie bijlage 3). Deze lijst is bewust algemeen gehouden om 
respondenten de gelegenheid te geven hun eigen mening, visie of verklaringen naar voren te 
brengen. Het registreren van deze gesprekken door middel van geluidsapperatuur zorgt ervoor dat 
de interviewer niet continue hoeft mee te schrijven of in de haast uitspraken verdraaid. Zo wordt de 
kwaliteit van de verzamelde data gewaarborgd. Met toestemming van de respondenten zijn daarom 
alle gesprekken opgenomen. De respondenten bestaan grofweg uit twee categorieën: 
initiatiefnemers of gemeentemedewerkers. De initiatiefnemers zijn allemaal vanaf het begin van het 
burgerinitiatief betrokken geweest. De respondenten die de gemeente vertegenwoordigen doen dit 
in diverse functies, zoals raadslid, wethouder of ambtenaar. Ieder van hen was op een andere manier 
betrokken bij het burgerinitiatief, waardoor het beeld van het verloop en de uitkomsten van het 
burgerinitiatief vanuit meerdere perspectieven benaderd werd. De meeste initiatiefnemers zijn, met 
behulp van contactgegevens op het internet, rechtstreeks benaderd. Voor interviews met 
medewerkers van de gemeente is de sneeuwbalmethode gebruikt. Door medewerkers van de 
gemeenten die participeerden in het onderzoek ‘burgerinitiatieven en aansprakelijkheid’ werd ik 
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doorverwezen naar collega’s, die bekend waren met de burgerinitiatieven. Zij verwezen mij 
vervolgens weer door naar collega’s die informatie hadden over andere aspecten van het proces. 
Wat met betrekking tot de interviews nog wel benoemd moet worden, is de scheve verhouding 
tussen het aantal gesprekken in Venray en dat in Den Helder. Dit heeft mogelijk te maken met het 
feit dat de realisatie van het hospice in Den Helder al langer geleden is en veel mensen die betrokken 
waren bij de beginfase van het proces inmiddels ‘vertrokken zijn’. De sneeuwbalmethode van het 
benaderen van respondenten heeft hierdoor in Den Helder minder goed gewerkt.  
 
In aanvulling op de interviews zijn documenten verzameld. Deels om het gebrek aan informatie door 
de weinige interviews in Den Helder op te vullen. Anderzijds om de gegeven informatie te verifiëren. 
De krantenberichten, verschillende beleidsstukken, collegeprogramma’s, strategische visies en 
allerhande vergunningen zijn veelal afkomstig van de gemeenten, omdat deze openbaar zijn. 
Respondenten hebben eveneens diverse zaken op papier staan, maar zijn minder geneigd deze uit te 
lenen of te tonen. Sommige documenten zijn online gevonden, andere stukken zijn door de 
respondenten meegebracht ter inzage of na het gesprek op verzoek toegestuurd.  
 
3.2.4 Data- bewerking en analyse 
Na het verzamelen van alle data zijn deze bewerkt totdat ze geschikt zijn voor analyse. De interviews 
zijn letterlijk getranscribeerd. Alleen het veelvoorkomende ‘eh’ gedurende een zin is in de 
transcripties weggelaten, tenzij dit een juiste interpretatie van een antwoord zou beschadigen. 
Hierna is, als hulpmiddel voor het analyseren van de data, een codeerschema ontwikkeld om de 
gegevens in diverse categorieën te verdelen. Dit schema kent een aantal vaste, beschrijvende codes. 
De hoofdcode gaat over de partijen die een relatie hebben met het burgerinitiatief. Deze hoofdcodes 
worden vergezeld van subcodes, die aangeven of het burgerinitiatief op een positieve, negatieve of 
neutrale manier benaderd wordt door de verschillende partijen. Naast deze twee codes is gedurende 
het coderen de mogelijkheid de fragmenten verder in te delen door a. te bepalen op welk gebied 
onderwerp er een ontwikkeling is of b. eventuele redenen te onderscheiden die bepaalde situaties 
kunnen verklaren. Voor deze verklarende coderingen worden echter niet bij voorbaat codes 
geselecteerd, maar tijdens het lezen van de tekst wordt gekozen wat voor code bij het fragment zou 
passen. Hierbij worden in-vivo codes, ofwel veldbetrokken codes gebruikt. Deze codes zijn woorden 
die de respondenten zelf letterlijk gebruiken in hun gesprek met de onderzoeker (Boeije, 2005: 92). 
Voorafgaand aan het daadwerkelijke coderen ziet het codeerschema er dus als volgt uit: 
 

Hoofdcode Subcode 1 Subcode 2 Subcode 3 

Omgang van de 
gemeente 

Ambtenaren (A) Positief (+) 
Neutraal (+/-) 
Negatief (-) 

Op welke 
gebieden?  
 
(open coderen) 

Mogelijke 
verklaringen?  
 
(open coderen) 

Gemeenteraad (G) 
College van B&W (C) 
Gemeente  
Algemeen (GA)  

Omgang van 
anderen 

Burgers/ 
omwonenden (B) 

Positief (+) 
Neutraal (+/-) 
Negatief (-)   

Op welke 
gebieden?  
 
(open coderen) 

Mogelijke 
verklaringen?  
 
(open coderen) 

Zorginstellingen (Z) 
Woningcorporatie (W) 
Overige (O) 

Figuur 7 Het codeerschema voorafgaand aan het onderzoek. 

  
Na het coderen worden er een drietal interpretatietechnieken gehanteerd om de analyse mee uit te 
voeren:  

- Chronologische reconstructie. Data worden gekoppeld aan de gegevens uit de data. Hierdoor 
kan er een tijdlijn ontwikkeld worden, waarop te zien is wanneer belangrijke gebeurtenissen 



 
 

“Bezige burgers in politieke (on)rust.” R. Warsen 
 

22 

plaatsvinden (Van Thiel, 2010: 166). 
- Tellen. Deze eenvoudige methode laat zien hoe vaak bepaalde indicatoren naar voren 

komen. Met behulp van krantenartikelen wordt geteld hoe vaak de indicatoren voor 
politieke instabiliteit in een gemeente voorkomen. 

- Pattern matching. Deze techniek bekijkt of de verwachte effecten in de praktijk ook 
daadwerkelijk zo zijn. Wanneer dit niet het geval is wordt er gezocht naar alternatieve 
verklaringen in de empirische data (Yin, 1994: 166). 

 

3.3. Betrouwbaarheid en validiteit 
Ten slotte zijn er nog twee zaken waaraan enige aandacht besteed moet worden. Ten eerste is dit de 
betrouwbaarheid van het onderzoek. De vraag hierbij is of herhaling van het onderzoek een zelfde 
resultaat oplevert (van Thiel, 2010). Het gebruik van interviews is niet de meest betrouwbare 
methode, omdat de data die door deze methode verzameld wordt altijd gekleurd is door de 
respondent en de interactie van de respondent met de onderzoeker. Bovendien kunnen er 
verklaringen zijn waar in het interview niet over gesproken is. Om toch een voldoende niveau van 
betrouwbaarheid te waarborgen zijn er een aantal maatregelen genomen, zoals het interviewen van 
verschillende respondenten en gebruik van verschillende bronnen. Om het proces controleerbaar en 
herhaalbaar te maken zijn alle stappen opgeschreven. Voorbeelden zijn het opstellen van een 
topiclijst, een codeerschema en het transcriberen van de interviews. Ten slotte heb ik dankbaar 
gebruik gemaakt van mijn tutorgenoten door mijn stukken herhaaldelijk aan hen voor te leggen en 
met hen te overleggen over gemaakte keuzes om te kijken of deze logisch en consistent zijn.  
 
Het tweede onderdeel is de validiteit van het onderzoek. Hier speelt de vraag of er wel het juiste 
gemeten is voor het beantwoorden van de hoofdvraag (van Thiel, 2010). Een juiste operationalisatie 
maakt het aannemelijker dat het begrip op een volledige manier gemeten wordt. Voor het bepalen 
van de politieke stabiliteit van de gemeenten zijn er verschillende indicatoren gehanteerd uit eerdere 
onderzoeken om ervoor te zorgen dat het begrip op een zo volledige mogelijke manier gemeten 
wordt. Lastiger is de vraag hoe de relatie tussen politieke stabiliteit en de rol van de gemeente 
gemeten kan worden. Direct vragen naar politieke crises is lastig. Er zijn echter andere 
mogelijkheden om te kijken of deze relatie bestaat. Door middel van een tijdlijn kan vastgesteld 
worden of veranderingen in de politieke stabiliteit tegelijk met belangrijke momenten in het proces 
van het burgerinitiatief spelen.  
 
Eveneens belangrijk is de rol van de onderzoeker in het onderzoek. De onderzoeker kan in de 
interactie met de respondenten de data beïnvloeden. De ervaringen van de onderzoeker met de 
casusgemeenten kunnen van invloed zijn van de manier waarop de onderzoeker naar de casus kijkt. 
De aanvankelijk moeizame reacties bij de gemeente Den Helder kunnen gecombineerd met de 
wetenschap dat Den Helder een politiek instabiele gemeente is, zorgen voor een gekleurde bril 
waarmee de onderzoeker later in het proces de data analyseert. Voor de data-analyse is daarom 
bewust stil gestaan bij de mogelijke invloed van deze ervaringen.  
 
Altijd een discussiepunt bij een casestudy is ten slotte de generaliseerbaarheid. Het geringe aantal 
casus en de unieke context van iedere casus maakt het moeilijk om de resultaten van het onderzoek 
te generaliseren. Immers, er zijn duizenden burgerinitiatieven in alle gemeenten in Nederland die 
variëren op omvang, onderwerp, duur et cetera. Als onderzoeker is het zaak hier rekening mee te 
houden en aandacht te besteden aan de factoren die een casus uniek maken. Door verklaringen uit 
dit onderzoek niet als feit te presenteren, maar als verwachting voor volgende onderzoeken over dit 
onderwerp, kan dit onderzoek alsnog haar bijdrage leveren aan de kennis over dit thema. 
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Hoofdstuk 4. Het hospice en ‘t Zorghuus 
Op weg naar het beantwoorden van de vijf verwachtingen, die in het vorige hoofdstuk geformuleerd 
zijn, start dit hoofdstuk met een uitgebreide beschrijving van de twee casus. Centraal in dit hoofdstuk 
staan het hospice in de gemeente Den Helder en ’t Zorghuus uit de gemeente Venray. In dit 
hoofdstuk worden het succes van de uitkomst en het succes van het verloop van deze initiatieven 
onderzocht om een goed beeld te schetsen van beide initiatieven. Het succes van de 
burgerinitiatieven is de afhankelijke variabele in dit onderzoek en de informatie hierover is essentieel 
voor het beantwoorden van de verwachtingen en de uiteindelijke hoofdvraag van dit onderzoek.  
 
Den Helder en Venray verschillen sterk in de mate van politieke instabiliteit. Den Helder kent een 
roerige geschiedenis en regelmatig momenten van politieke instabiliteit, terwijl Venray omschreven 
kan worden als een politiek stabiele gemeente. In hoofdstuk 5.1 komt dit meer uitgebreid aan bod, 
maar voorafgaand aan de analyse zullen we eerst de beide initiatieven beschrijven. Ten behoeve van 
de later volgende analyse echter, zijn in de beschrijving elementen opgenomen die door politieke 
stabiliteit beïnvloed kunnen worden. Daarom letten we in dit hoofdstuk nadrukkelijk op de 
samenwerking tussen de gemeente en de initiatiefnemers van het burgerinitiatief. Het draait hierbij 
uiteraard om vertrouwen: vertrouwen de initiatiefnemers de gemeente en zoeken zij steun bij hen of 
doen ze alles zelf? Vertrouwt de gemeente haar burgers en laat ze hen vrij om het burgerinitiatief 
zelfstandig vorm te geven? Daarnaast is duidelijkheid een belangrijk onderwerp. Weten beide 
partijen hoe de rolverdeling tussen gemeente en initiatiefnemers eruit ziet? In politiek instabiele 
gemeenten zijn vertrouwen en duidelijkheid vaak ver te zoeken. Daarnaast komen ook andere 
effecten van politieke instabiliteit aan bod, zoals veranderingen in het beleid, cliëntelisme en de 
vraag of de gemeente, in het kader van lange termijn denken, rekening houdt met de langdurigheid 
van beide initiatieven. De beschrijving van de initiatieven biedt zo informatie die in het volgende 
hoofdstuk van pas zal komen bij het zoeken naar een mogelijke relatie tussen het succes van 
burgerinitiatieven en politieke instabiliteit. In paragraaf 4.1 wordt het hospice in Den Helder 
beschreven. In paragraaf 4.2 wordt het succes van ’t Zorghuus in de gemeente Venray onder de loep 
genomen. De afsluitende derde paragraaf bevat enkele conclusies over het succes van de beide 
initiatieven.  
 

4.1 Het hospice in Den Helder 
Het hospice in Den Helder is een kleinschalige woonomgeving voor mensen die terminaal ziek zijn. 
Tijdens de laatste maanden van hun leven kunnen ze 24-uurs zorg en ondersteuning ontvangen in dit 
huis dat zoveel mogelijk als een thuis ingericht is. Er zijn vijf gastenkamers voor gasten. Daarnaast 
kunnen familieleden blijven eten of slapen (hospice-denhelder.nl).  
 
4.1.1 Het doel van het initiatief 
De eerste stappen op weg naar een hospice in Den Helder werden gezet door één initiatiefneemster. 
Zij wilde graag iets doen voor mensen in de laatste fase van hun leven. Met het plan om iets te doen 
voor deze groep mensen ontmoette de initiatiefneemster verschillende mensen die haar konden en 
wilden helpen bij het realiseren van het initiatief. Zij deelden haar onvrede over het grote verschil 
dat er zat tussen de zorg rondom de geboorte en het overlijden. “Rond de geboorte was alles heel 
goed geregeld. Verzin het en het kan gehonoreerd worden. Rond de dood was dat niet goed 
ontwikkeld, vonden wij.” (respondent H). Daarom besluiten ze een hospice op te richten. Belangrijk 
hierbij is het bijna-thuis karakter om cliënten in een zo huiselijk mogelijke omgeving te verzorgen 
(respondent H). Dat betekent dat er in het hospice veel mogelijk is wat er in een gewoon huis ook 
mogelijk is (Noord-Hollands dagblad, 2011). Het hospice is een low-care hospice waarin de zorg 
uitbesteed is aan Stichting Thuiszorg en er veel gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers (Gemeente 
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Den Helder, 2005)₅.  
 
4.1.2 Een heldere aanpak 
Het is niet gelukt om een plan van aanpak of een business case van het burgerinitiatief te 
bemachtigen. Desondanks zijn er tekenen die erop wijzen dat de initiatiefnemers op een duidelijke 
en georganiseerde manier gestart zijn met het project. Allereerst zijn er twee duidelijke kartrekkers 
van het initiatief met de benodigde kennis van het vakgebied. Zij worden in de interviews frequent 
genoemd en hun namen zijn terug te vinden op veel van de correspondentie tussen Stichting Hospice 
Den Helder en de gemeente Den Helder gedurende de gehele oprichtingsfase. Deze twee kartrekkers 
nemen plaats in het oprichtingsbestuur van de stichting. Het oprichten van deze stichting is een 
teken dat men serieus bezig is met het plan (respondent F), maar het heeft een groot ander 
voordeel, zoals een medewerker van de gemeente Venray in een gesprek vertelde: “Ik denk qua 
subsidies: wat kan de gemeente qua subsidies bijdragen aan dit initiatief? Dan moet je aan bepaalde 
voorwaardes voldoen. Bijvoorbeeld een stichting zijn. Dat zal één van de redenen zijn dat er een 
stichting is opgericht. Dat is wel een voorwaarde om subsidie te ontvangen.” (respondent A).  
 
De aanpak van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief wordt verder gekenmerkt door een zekere 
mate van grondigheid. Er is onderzocht of er behoefte was aan een hospice in de gemeente Den 
Helder. Ze zijn op bezoek gegaan bij andere hospices. In het begin van het project hebben ze steun 
gezocht bij belangrijke partijen, zoals het zorgkantoor en de gemeente. “We zijn eerst naar het 
zorgkantoor gegaan van; staat het zorgkantoor achter ons initiatief? Want als het zorgkantoor niet 
achter je staat dan kan je wel inpakken.” (respondent H). Bij hun poging draagvlak binnen de 
gemeente te creëren richten ze zich niet alleen op het college, maar wordt de hele gemeenteraad 
betrokken met een presentatie (Gemeente Den Helder, 2006 ₆).  
 
4.1.3 Goede samenwerking tussen burgers en overheid 
Bij de samenwerking tussen de initiatiefnemers en overheid is allereerst belangrijk dat beide partijen 
een gezamenlijk doel hebben. Het doel van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief is duidelijk. Zij 
willen een kleinschalige, huiselijke voorziening voor mensen in de laatste fase van hun leven. Uit een 
aantal adviesnota’s tussen ambtenaren en wethouders blijkt dat men in de gemeente enthousiast is 
over het idee en dit wil ondersteunen (Gemeente Den Helder, 2003¹; Gemeente Den Helder, 2003³; 
Gemeente Den Helder, 2004¹°). In zoverre lijkt de gemeente het doel van de initiatiefnemers te 
steunen. Er zijn echter twee dingen die aantonen dat de gemeente meer prioriteiten heeft. Zo draagt 
de gemeente financieel gezien weinig tot niets bij. De stichting moet alle kosten zelf opbrengen. Een 
tweede deukje loopt de relatie tussen beide partijen op bij de zoektocht naar een geschikte locatie. 
Al vanaf 2002 zoekt de stichting naar een geschikt pand. Het gemeentebestuur houdt zich hierbij niet 
afzijdig. In twee gesprekken (één in 2002 en de ander in mei 2003) praten zij over de vestiging van 
het hospice. In het najaar van 2003 komt de stichting met een locatie, maar de gemeente heeft een 
andere invulling voor dat pand in gedachten (respondent H). Doordat de gemeente geen 
medewerking verleent, wordt in oktober 2003 duidelijk dat stichting hospice Den Helder op zoek 
moet naar een andere locatie (Gemeente Den Helder, 2003²). In een brief uit de stichting haar 
teleurstelling. Op verschillende momenten in het interview laat de respondent weten dat de 
samenwerking hier niet optimaal verliep. “Alles was rond en toen zijn we benaderd door de 
burgemeester en wethouders. En de ene dag werden we gebeld en de andere dag moesten we 
verschijnen voor alle wethouders en de burgemeester en het feest ging niet door. [..] Dus dat was een 
hele, hele, hele diepe teleurstelling, ook naar de gemeente toe.” (respondent, H).  
 
Verdere problemen lijken er in de samenwerking tussen beide partijen niet geweest te zijn. De 
stichting realiseert het initiatief en er is contact met de gemeente wanneer het over subsidies en 
vergunningen gaat. Dit zijn de enige onderwerpen waarbij er contact is tussen de gemeente en de 
initiatiefnemers. “Contact was er alleen wanneer het noodzakelijk was. Dan was het soms alleen een 
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telefoontje, maar we hebben elkaar ook wel opgezocht. Niet zo dat er elke week een vergadering 
was: status Hospice. Dat niet. Zij zijn hun gang gegaan.” (respondent F).  
 
4.1.4 Invloed van/ op beleid  
Om te kijken hoeveel ruimte het beleid biedt voor het burgerinitiatief zijn diverse algemene 
beleidsdocumenten onderzocht. De documenten gaan niet over terminale thuiszorg, want de 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet bij de gemeente, maar bij het zorgkantoren. Er zijn in de 
gemeente Den Helder geen beleidsdocumenten of regels te vinden die de totstandkoming of het 
bestaan van een hospice uitdrukkelijk verbieden of ontmoedigen. Er zijn wel beleidsdocumenten 
over burgerparticipatie. Met drie versies van een burgerparticipatienota in 2008, 2010 en 2011 lijkt 
het een thema waar veel aandacht aan wordt besteed. In deze nota’s ziet de gemeente een rol 
weggelegd voor burgers. Zij worden geacht mee te doen en verantwoordelijkheid te nemen voor de 
samenleving waarin zij wonen. De gemeente blijft op het gebied van beleidsontwikkeling en 
uitvoering echter de leidende partij. “Wij betrekken de burger, afhankelijk van het onderwerp, op 
verschillende momenten in beleidsprocessen.” (Gemeente Den Helder, 2008²: 6). De gemeente is dus 
degene die bepaald of er sprake zal zijn van burgerparticipatie, hoe en wanneer. Naast deze vorm 
van burgerbetrokkenheid is er aandacht voor formele en informele burgerinitiatieven. De gemeente 
wil graag dat burgers zelf initiatieven nemen. “Daarnaast stimuleert de gemeente burgers zelf het 
voortouw te nemen bij maatschappelijke initiatieven. De gemeente staat zoveel mogelijk open voor 
informele burgerinitiatieven met een maatschappelijk doel.” (Gemeente Den Helder, 2011). De 
gemeente heeft een goed idee van waar de samenwerking tussen burgers en de gemeente meestal 
plaatsvindt. Zo geeft ze duidelijk aan dat het contact zich vooral op straat- en buurtniveau afspeelt. 
Bij deze initiatieven neemt de gemeente Den Helder, althans op papier, een faciliterende rol aan.  
 
In de algemene beleidsdocumenten over burgerbetrokkenheid lijkt er dus ruimte te zijn voor 
burgerinitiatieven. Uit de interviews blijkt echter dat meer specifieke regelgeving een paar keer voor 
vertraging of andere belemmeringen gezorgd heeft. Ten eerste zijn dit de regels betreffende 
subsidieverstrekking. Stichting hospice Den Helder deed al in 2004 een aanvraag voor subsidie voor 
de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Deze aanvraag werd afgewezen. De stichting was te 
laat met het inleveren van de aanvraag2. Bovendien waren er nog vragen met betrekking tot de 
inhoud (respondent G). Ook bij de zoektocht naar een geschikt pand gaan plannen om zich te 
vestigen aan een pand met uitzicht op zee niet door, omdat de gemeente een andere invulling voor 
het pand wenste. De invulling van het pand door het hospice was in strijd met het bestemmingsplan. 
Dit was eveneens het geval op de huidige bestemming van het hospice3. Ambtenaren van de afdeling 
Veiligheid, Vergunningen en Handhaven (VVH) adviseren de wethouder ruimtelijke ordening om dit 
mede te delen aan de initiatiefnemers. Er is een procedure nodig4 om de bestemming van het pand 
geschikt te maken voor de vestiging van het hospice (respondent F;  Gemeente Den Helder, 2004¹). 
De stichting gaat echter de discussie aan en komt met voorbeelden van andere hospices waarbij deze 
binnen een woonbestemming gerealiseerd zijn. De gemeente gaat overstag en besluit op 6 juli 2004 
toch geen vrijstellingsprocedure te voeren. De bouwvergunning wordt twintig dagen later verleend 
(respondent H; gemeente Den Helder, 2005 ₅). “[initiatiefnemer], die was ook behoorlijk bezig om het 
hospice te stimuleren en die heeft ons toen laten zien dat er jurisprudentie was waarin het gewoon 
binnen de woonbestemming zou kunnen. Nou, dat hebben wij toen overgenomen.” (respondent F). 
De gemeente daarnaast af van de regels bij het leveren van huishoudelijke ondersteuning. De WMO 
vraagt een aanvraag per patiënt, maar het hospice kent een snel wisselend patiëntenbestand. 

                                                           
2 De aanvraag moet voor 1 april binnen zijn. De aanvraag van het hospice kwam op 1 augustus.  
3

 De bestemming van het pand was geformuleerd als ‘wonen’, terwijl het hospice een ‘zorg’ bestemming nodig heeft. 
4 Het betreft hier een zogenoemde artikel 19 procedure. Plannen mogen dan toch uitgevoerd worden wanneer ze afwijken 
van het bestemmingsplan. Er wordt dus vrijstelling verleend. Sinds 1 juli 2008 is dit artikel verdwenen (www.nwro.nl, 
geraadpleegd op 2 november 2013).   

http://www.nwro.nl/
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Daarom krijgt het hospice standaard vijf dagdelen in de week ondersteuning op basis van cijfers over 
de bezetting (respondent H).  
 
De algemene regelgeving omtrent burgerparticipatie biedt op papier dus wel enige ruimte voor 
burgerinitiatieven. Enkele regels omtrent vergunningen en subsidies werken daarentegen weer 
belemmerend. Tegelijkertijd zien we dat de gemeente in een enkel geval gebruik maakte van de 
ruimte die regels bieden om het proces voor de initiatiefnemers te vergemakkelijken. Hoewel de 
weigering van de gemeente om mee te werken aan de vestiging van het hospice in het eerste pand 
wel voor onbegrip en vertraging van het project zorgt, lijkt er geen sprake van dat deze regels het 
initiatief onmogelijk gemaakt hebben.  
 
4.1.5 Draagvlak bij de bevolking 
De initiatiefnemers van het hospice in Den Helder hebben gemengde reacties ontvangen van de 
Helderse bevolking. Enerzijds ontvingen ze veel steun. Diverse krantenartikelen maken gewag van 
financiële en materiële donaties (http://www.denhelderactueel.nl/search/node/Hospice). Op de 
vraag of er partijen geweest zijn die de stichting erg geholpen hebben, ontvouwt zich in het gesprek 
een waslijst aan organisaties die met allerhande zaken bijgedragen hebben. Een respondent vat 
samen: “We zijn in de opstartfase door allerlei organisaties, clubs en ook particulieren ontzettend 
geholpen met kortingen en giften.” (respondent H). Bovendien werken er veel vrijwilligers bij het 
hospice die op deze manier hun steentje bijdragen (respondent G; respondent H).  
 
Aan de andere kant waren niet alle burgers even blij met de plannen van de stichting. Tijdens een 
bijeenkomst, die de stichting organiseert voor omwonenden van het toekomstige hospice, blijkt de 
tegenstand van sommige burgers fel. “Omwonenden van het toekomstige Hospice zijn als de dood 
voor een sterfhuis in de buurt. Het initiatief voor de vestiging van een dergelijke, voor Den Helder 
nieuwe, voorziening stuit op felle tegenstand. De buurt vreest structureel overlast door toenemende 
drukte. De informatieavond afgelopen vrijdagavond in bejaardenhuis Huis ter Duin, verliep bij vlagen 
tumultueus en soms grimmig.” (Noord-Hollands Dagblad, 2004; respondent H). Zowel de 
initiatiefneemster als de ambtenaren op de gemeente herinneren zich de protesten van de 
buurtbewoners nog goed. De impact van hun bezwaren is groot, wanneer ze bij de gemeente 
bezwaar aandienen tegen de verbouwingen van het pand. De Commissie voor de bezwaarschriften 
stelt hen in het gelijk, waarop de gemeente in februari 2005 besluit om toch een 
vrijstellingsprocedure te voeren (gemeente Den Helder, 2005 ₅). De gemeente staat echter toe dat, 
terwijl zij de procedure voeren, de stichting verder kan gaan met de al gestarte verbouwingen. Dit 
besluit leidt tot een verzoek tot handhaving van dezelfde bewoners. De gemeente besluit om dit 
verzoek af te wijzen. De bewoners gaan naar de voorzieningenrechter. Op 24 mei 2005 is er een 
zitting. Voor de initiatiefnemers is dit een frustrerende ervaring. “We hebben samen in de 
gedaagdenbank gezeten. We mochten niks zeggen en daar zijn hele, toch wel heftige, argumenten 
naar voren gekomen.” (respondent H). Hoewel deze respondent in het interview aangeeft dat de 
gemeente in deze rechtszaak geen rol speelt, blijkt uit de uitspraak van de rechter juist dat twee 
medewerkers van de gemeente Den Helder als verweerder zijn verschenen en dat Stichting hospice 
Den Helder aanwezig was als belanghebbende. De betrokken ambtenaar zegt over de rechtszaak: 
“Later hebben we daar via de rechter geloof ik toch nog een draai om onze oren gehad. Moesten we 
die procedure voeren.” (respondent F). Ondanks deze ‘draai om de oren’, mag de gemeente het 
gebruik van het pand gedogen tot de vrijstelling verleend is. Na de uitspraak van de rechter kan het 
hospice haar deuren openen.  
 
4.1.6 Beschikbaarheid van financiële middelen en kennis 
Zoals eerder naar voren kwam, hebben enkele initiatiefnemers veel kennis van de gezondheidszorg. 
Door bezoeken te brengen aan andere hospices en onderzoek te doen vergaarden de 
initiatiefnemers meer kennis over de mogelijkheden voor een hospice. Financieel heeft de stichting 

http://www.denhelderactueel.nl/search/node/Hospice
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dankbaar gebruik gemaakt van de steun van derden, zodat zij genoeg middelen hadden om het 
hospice op te starten en te runnen. Om voldoende inkomsten te krijgen wordt er een fondsenwerver 
in de arm genomen op zoek naar financiers. De stichting ontvangt een lening van een grote 
organisatie waarmee ze het pand kan betalen (respondent H). De zorg wordt betaald vanuit de AWBZ 
(respondent G). Bovendien leveren mensen die in het hospice terecht komen een kleine bijdrage per 
dag (www.hospice-denhelder.nl). Op deze manier beschikt het hospice over de benodigde financiële 
middelen en kennis.  
 
4.1.7 Is het initiatief een succes?  
Kijkend naar het hospice, dat inmiddels al acht jaar geopend is, lijkt het doel bereikt. De 
initiatiefnemers wilden een voorziening in Den Helder voor mensen in de laatste fase van hun leven. 
Dat is gelukt. Het hospice kan dankbaar gebruik maken van vele vrijwilligers en het contact met de 
buurt is goed. Bovendien krijgt het hospice nog steeds regelmatig giften van lokale organisaties 
(respondent H). Ze bezitten een eigen pand en kunnen zorg bieden aan vijf terminale patiënten 
tegelijk. Op de vraag of de doelen waarmee het project ooit gestart is, behaald zijn is het antwoord 
duidelijk: “Mooier zelfs. Boven verwachting. […] Een ander heel mooi iets is dat je een organisatie 
start. In een bijzondere stad, Den Helder, en je weet niet wat je kunt verwachten. Je weet niet wat je 
mag verwachten. We zouden het heel langzaam opbouwen en in drie weken lagen we helemaal vol. 
Dus ja, wij staan heel mooi op de sociale kaart.” (respondent H). Gedurende het proces heeft het 
hospice veel steun ontvangen van inwoners van verschillende partijen om het initiatief te realiseren. 
De benodigde kennis en financiële middelen waren daardoor aanwezig. De gemeente heeft enkele 
subsidies en vergunningen verleend. In het verloop heeft het hospice echter een aantal tegenslagen 
gekend, bijvoorbeeld met de rechtszaak en het afwijzen van het pand van hun voorkeur door de 
gemeente. Hoewel het proces dus niet een aantal moeilijke momenten kende, kent het initiatief wel 
een succesvolle uitkomst. In deze scriptie wordt het succes van het initiatief bepaald door de 
uitkomst en het verloop van het initiatief. Met een succesvolle uitkomst en een gedeeltelijk succesvol 
verloop, mogen we spreken van een redelijk succesvol initiatief.  
 

4.2 Venray 
Het Zorghuus in de gemeente Venray is een zorginstelling voor mensen met dementie of een 
verstandelijke of meervoudige beperking. ‘t Zorghuus biedt mensen uit het dorp Ysselsteyn de 
gelegenheid om in het eigen dorp te blijven wonen, wanneer ze niet meer volledig zelfstandig 
kunnen wonen en eigenlijk naar een verzorgingshuis moeten (zorghuus.nl; 19 mei 2013). 
 
4.2.1 Het doel van het initiatief 
De drijvende gedachte achter ’t Zorghuus in Ysselsteyn is dat ouderen die niet meer zelfstandig 
kunnen wonen in hun eigen dorp de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het zou volgens de 
initiatiefnemers niet mogen dat deze ouderen moeten vertrekken uit het dorp waar ze al zolang 
wonen. Dit idee leeft al bijna twintig jaar in het dorpje Ysselsteyn. Een concreet initiatief startte 
midden jaren negentig en werd in 2005 gerealiseerd. Een appartementencomplex met leeftijd 
bestendige woningen, genaamd ‘de Smid’, is het resultaat van dit initiatief. Hoewel het complex er 
staat, ontbreekt de door de initiatiefnemers zo gewenste zorgcomponent (respondent J; respondent 
K). Ruim een jaar na de oplevering van de Smid wordt het plan nieuw leven in geblazen door drie 
verpleegkundigen uit Ysselsteyn. Ze willen niet dat de zorg voor mensen die niet meer zelfstandig 
kunnen wonen uit hun dorp verdwijnt (respondent M). De missie van ’t Zorghuus is daarom: “De 
kleinschalige woonvoorziening ’t Zorghuus biedt voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen, 
vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking, of door dementie, de mogelijkheid om, samen 
met een eventueel levenspartner, in Ysselsteyn in een beschermde en liefdevolle omgeving te leven en 
op deze wijze te kunnen blijven deelnemen aan het dorpsgebeuren.” (KplusV, 2012). 
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4.2.2 Een heldere aanpak 
Al snel na het ontstaan van het initiatief in november 2006 staan de drie verpleegkundigen op de 
stoep bij de oud-initiatiefnemers van de Smid (respondent M; respondent J). Gezamenlijk richten zij 
een oprichtingsbestuur op en werken hun visie verder uit. Dit bestuur bestaat uit mensen met 
ervaring in de gezondheidszorg, waaronder de verpleegkundigen en de huisarts, mensen met 
bestuurlijke ervaring zoals een oud-wethouder van de gemeente Venray en de voorzitter van de 
dorpsraad (KplusV, 2012). De stichting gaat in 2007 op zoek naar een geschikt concept voor haar 
Zorghuus. Een probleem is de grootte. De kleinschalige zorg die ze voor ogen hebben is met 
ongeveer twaalf plaatsen economisch niet haalbaar (respondent K; respondent O). Een medewerker 
van de gemeente beschrijft de moeilijkheden van het creëren van een kleinschalige zorgvoorziening 
in de periode 2006 – 2008: “Voor 2008, toen het gedoe begon met het geld en die hele crisis, gingen 
de bomen nog tot in de hemel. Toen hadden alle zorginstellingen geld zat. Toen keek niemand naar 
geld. Toen kon alles. Zo'n kleinschalig initiatief past daar niet tussen.” (respondent O). De stichting 
voert in 2007 en 2008 gesprekken met de gemeente Venray, de woningcorporatie en de 
zorginstellingen over de mogelijkheden van een voorziening in Ysselsteyn. Tevens bezoeken ze 
enkele andere zorgprojecten (respondent I; respondent L).  
 
4.2.3 Goede samenwerking tussen burgers en overheid 
Na het bezoeken van andere zorgconcepten blijkt dat stichting ’t Zorghuus zich aangetrokken voelt 
tot een concept waarbij ze gebruik maken van zorgechtparen. Zij wonen in ‘t Zorghuus en bieden 
samen met vrijwilligers de zorg die de bewoners van het Zorghuus nodig hebben. Boven de 
zorgappartementen moeten huur- en koopappartementen komen. Het is inmiddels 2009 en hoewel 
het college enthousiast is over het idee voor een Zorghuus, vormen de appartementen een 
probleem. Gezien de vraag naar appartementen is de kans dat deze leeg blijven staan te groot om 
akkoord te gaan met de appartementen bovenop het zorgcomplex. (Gemeente Venray, 2009¹; 
respondent I). Afgezien van de appartementen onderschrijft de gemeente het doel van de stichting. 
“[toenmalig wethouder] voelde gelijk verbondenheid met ons, dus dat was ook heel gemakkelijk om 
met hem in gesprek te gaan. Hij was ontzettend enthousiast, dus dat heeft ons wel op ons een 
voorkeurspositie gezet hè?” (respondent M).  
 
Het contact met de gemeente is voornamelijk met twee vaste aanspreekpersonen, een wethouder 
en een ambtenaar. Naast het contact over de subsidies en de vergunningen voor de bouw van het 
pand, krijgt de stichting soms tips van de gemeente. De aanwezigheid van de vaste 
aanspreekpersonen, die als ‘kundig’ worden omschreven, wordt door de respondenten als prettig 
ervaren. Lastig is wel dat bij afwezigheid van deze contactpersonen het proces langzamer gaat 
(respondent M; respondent N). Enkele initiatiefnemers zijn erg enthousiast over de hulp die zij 
ontvingen van een contactfunctionaris voor wijken en dorpen van de gemeente Venray. Vanuit de 
dorpsraad probeert hij hen met tips te helpen: “Wat er ook gebeurt, hij helpt ons. Die stuurde ons. 
Probeer het een beetje zus, een beetje zo.” (respondent L). Ondanks de meningsverschillen 
betreffende de appartementen en de subsidiëring vanuit de WMO (waarover later meer) hebben de 
initiatiefnemers én de gemeente het gevoel dat zij gedurende het proces goed contact gehad 
hebben. Hoewel een van de respondenten van de gemeente aangeeft dat het proces voor de 
bouwvergunningen misschien nogal stroperig is en wel erg lang duurde, hebben de initiatiefnemers 
hier weinig last van. Zij geven aan dat het verlenen van de vergunningen ‘redelijk vlot ging’ 
(respondent K, respondent L). Initiatiefnemers geven in ieder geval aan dat ze tijdens het proces van 
de vergunningen goed geholpen zijn met tips van de medewerkers van de gemeente die het 
vergunningen proces vergemakkelijkten (respondent M, respondent N).  
 
De rolverdeling tussen de gemeente en de stichting is duidelijk. De gemeente geeft nadrukkelijk aan 
dat zij slechts faciliteren en ondersteunen waar nodig. Zowel wethouder als ambtenaren geven aan 
dat ze het initiatief bij de stichting laten. “In principe hebben wij als gemeente alleen gefaciliteerd en 
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ondersteund en zij hebben in principe, de burgers van het dorp hebben dat zelf, echt allemaal zelf 
gedaan.” (respondent I). Soms hadden de initiatiefnemers graag gehad dat de gemeente eens het 
initiatief voor contact nam. “Ik had wel een rol gewild dat ze eens een keer een stap naar ons toe 
gezet hebben, maar misschien zie ik dat wel heel rooskleurig en doet de gemeente dat nergens niet en 
hebben ze altijd een afwachtende houding.” (respondent M). Aan de andere kant zijn ze erg blij dat 
de gemeente hen de ruimte heeft gelaten. “Maar aan de andere kant ben ik wel blij dat ze zich er 
niet te veel mee bemoeid hebben, want dan was het hun plan geweest. Niet ons. Dus dat belemmert 
je dan ook weer als burgerinitiatief natuurlijk.” (respondent N).  

 
4.2.4 Invloed van/ op beleid 
Om na te gaan of een burgerinitiatief de ruimte krijgt in het gemeentelijk beleid, wordt in een aantal 
visiedocumenten en algemene beleidsdocumenten over burgerparticipatie gezocht naar de ruimte 
die de gemeente wil bieden aan burgerinitiatieven. In de gemeente Venray lijkt er in toenemende 
mate ruimte voor een actievere rol van haar burgers. Zo wil de gemeente haar burgers meer 
betrekken bij de vorming van beleid: “Venray is zich bewust dat enkel in samenspraak met anderen 
de doelen bereikt kunnen worden. Burgers, bedrijven en instellingen worden betrokken bij de 
beleidsvoorbereiding en krijgen een meer actieve rol in de beleidsuitvoering.” (Gemeente Venray, 
2010²: 8-9). Deze partijen in de Venrayse samenleving worden tevens gewezen op hun eigen 
verantwoordelijkheid om de kwaliteit van hun leefomgeving te waarborgen en te versterken. In de 
Strategische visie 2020 en de coalitieprogramma’s van zowel 2006 als 2010 wordt hier de nadruk op 
gelegd. In eerste instantie lijkt deze eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving zich te 
vertalen in ‘meedoen’. De gemeente Venray richt zich in haar beleid voornamelijk op het vergroten 
van burgerparticipatie waar het consulteren, coproduceren en meebeslissen betreft. In de 
participatienota wordt expliciet aangegeven dat men ‘zelfbeheer’ nog niet in de gemeente wil 
toepassen (Gemeente Venray, 2007: 7-9). Wanneer we verder kijken in de diverse documenten blijkt 
echter dat de gemeente burgers in staat wil stellen om zelf initiatief te nemen om dingen te 
bereiken. Het is niet alleen maar de gemeente die plannen bedenkt: “Initiatieven van beleidsvorming 
worden […] niet uitsluitend meer voortgebracht door de gemeente, maar ook (aan) gedragen door 
burgers, bedrijven en instellingen.” (Gemeente Venray, 2010²:9). De zelfsturingsplannen die de 
gemeente ontwikkeld heeft zijn een goed voorbeeld van de ruimte die de gemeente biedt voor 
burgers om iets in de eigen leefomgeving te veranderen5.  
 
De gemeente hanteert hierbij vooral een ondersteunende en stimulerende rol. Door mogelijke 
belemmeringen weg te halen en een omgeving te creëren waarin het voor burgers gemakkelijk is om 
een initiatief te beginnen, is de gemeente bereid om maatregelen te nemen die dit vergemakkelijken 
(Strategische visie 2020, 2009). Hoewel er in het beleid van de gemeente dus enige ruimte is voor 
burgerinitiatieven, komt stichting ’t Zorghuus in de praktijk wel eens regels tegen die de plannen 
belemmeren of ronduit onmogelijk maken. Zoals eerder genoemd zijn de geplande koop- en 
huurappartementen boven de zorgappartementen een probleem, omdat het beleid in de gemeente 
Venray is dat er slechts naar behoefte gebouwd mag worden. Het beleid van de zorginstellingen is 
tevens een belemmerende factor. Zij achten kleinschalige initiatieven van de grootte die de stichting 
voor ogen heeft, niet rendabel genoeg (Gemeente Venray, 2009¹). Veel regels zijn niet alleen in de 
gemeente Venray van kracht, maar spelen in iedere gemeente. Zo vereist de bouw van ’t Zorghuus 
dat de stichting diverse vergunningen nodig heeft. De WMO speelt vaak een rol in de aanvraag van 
subsidies en is daarin soms belemmerend. De stichting krijgt voor een aantal voorzieningen, zoals de 
domotica, geen subsidie6. De gemeente wil dan niet te veel afwijken van bestaande regels: “Er was 
nog een brief voor een aanvullende subsidie vanuit de WMO en dat ging met name over domotica, 

                                                           
5 De gemeente nodigt ieder dorp uit om een plan in te dienen voor de buurt. De gemeente kiest vervolgens de beste 
plannen en helpt bij de realisatie.  
6 De WMO stelt dat gelden voor de domotica persoonsgebonden aangevraagd moeten worden. Bij de bouw van ’t 
Zorghuus, dat bovendien een roulerende populatie heeft, is dit niet mogelijk. Daarom is niet alles toegekend. 
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maar dat zijn zaken die wij niet subsidiëren en die wij ook in een eerder stadium aan andere 
instellingen niet hebben gehonoreerd. [..] Dus op een gegeven moment hebben we ook een streep 
getrokken en gezegd: we gaan nu precedenten scheppen. Daar krijgen we last van.” (respondent P).  
 
Hoewel de gemeente niet veel van de regels wil afwijken, is er bij de realisatie van ’t Zorghuus wel 
wat aangepast. Zo is de kwaliteitsheffing die de lokale aannemer en eigenaar van het oude pand aan 
de gemeente moest betalen voor een ander project herbestemd voor de bouw van ’t Zorghuus 
(respondent K; respondent L; respondent P). Daarnaast is een deel van de voorzieningen in het pand 
vergoed door de gemeente vanuit de WMO, omdat het redelijkerwijs noodzakelijk is dat deze 
voorzieningen voor het hele pand geïnstalleerd worden en niet telkens per bewoner kunnen worden 
aangevraagd. In één geval is het beleid van de gemeente enigszins gewijzigd door de komst van ‘t 
Zorghuus. De verdeling van het aantal plaatsen voor dementerende ouderen in de gemeente tussen 
enkele zorgaanbieders was al bijna rond, toen duidelijk werd dat Stichting ’t Zorghuus met haar 
initiatief voor zestien plaatsen zou zorgen. Deze kwamen in minderen op de plaatsen die bestemd 
zouden zijn voor de professionele zorgaanbieders in de regio. Een respondent van de gemeente 
Venray zegt hierover: “Kijk, wij zijn natuurlijk gebonden aan regels, aan procedures, aan beleid, noem 
maar op. Burgerinitiatieven vergen dat je af en toe creatief met dat beleid omgaat of ook wel eens 
een keer afwijkt van beleid.” (respondent P). 
 
Uit het bovenstaande kunnen we dus concluderen dat de gemeente Venray in theorie ruimte wil 
bieden aan burgerinitiatieven. In de praktijk hanteert de gemeente Venray de geldende regels, maar 
proberen ze een enkele keer om belemmerende regelgeving aan te passen en rekening te houden 
met ’t Zorghuus in hun nieuwe beleid.  
 
4.2.5 Draagvlak bij de bevolking 
Het draagvlak bij de lokale bevolking wordt door alle respondenten als zeer groot ervaren. De steun 
van de inwoners van het dorp schrijven sommige respondenten toe aan de peelmentaliteit die ze in 
dit pioniersdorp zien. Het harde werken om de peelgrond vruchtbaar te maken, zit volgens de 
respondenten nog steeds in het dorp. Ook binnen de gemeente ziet men het dorpje Ysselsteyn als 
een dorp waar veel mogelijk is als de bewoners er eenmaal voor gaan: “Als je mij gevraagd had voor 
iets nieuws. Je hebt dertien dorpen, waar ga je dat uitproberen? Waar denk je dat dat lukt? Dan had 
ik ook gezegd: moet je het dáár doen! Als er ergens mensen zijn die het kunnen, dan zijn het die. Die 
kunnen dat.” (respondent O). Het draagvlak van de bewoners blijkt onder andere uit het feit dat de 
stichting voor financiering van de bouw en de inrichting van ’t Zorghuus een beroep doet op het 
dorp. Lokale ondernemers sponsoren de stichting en er worden talloze acties georganiseerd door 
dorpsbewoners. In korte tijd worden er tienduizenden euro’s opgehaald voor de bouw en inrichting 
van ’t Zorghuus (respondent J; respondent L).  
 
4.2.6 Beschikbaarheid van financiële middelen en kennis 
Stichting ’t Zorghuus heeft de hulp van diverse partijen nodig om voldoende financiële middelen te 
genereren. Zo nemen ze een fondsenwerver in de arm die voor hen een aantal subsidies bij elkaar 
harkt. De woningbouwcorporatie subsidieert een bedrag waarvan er een bouwadviseur betaald kan 
worden. Hoewel de gemeente aangegeven heeft de bouw in principe niet te financieren, draagt ze 
wel een steentje bij. Deels door de tips van ambtenaren over mogelijke fondsen, deels door samen 
met de provincie toch een subsidie te verlenen. Dit komt voornamelijk door de initiatiefnemers die 
contact zoeken met de provincie Limburg. Naast deze financiële middelen is er kennis nodig over 
verschillende onderwerpen. Naast de kennis over de lokale politiek en de zorgsector, die zij zelf al in 
huis hebben, kreeg de stichting de gelegenheid om een bouwcoördinator in te huren. Tevens 
schakelden zij een adviesbureau in die hielp met het maken van een businessplan (respondent L). 
Daarnaast staan diverse mensen uit het dorp op die vrijwillig hun kennis aandragen. Zo wordt één 
van de bewoners projectleider. 
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4.2.7 Is het initiatief een succes? 
Het doel van stichting ’t Zorghuus was om te voorkomen dat ouderen, die niet meer zelfstandig 
kunnen wonen, het dorp niet hoeven te verlaten. Inmiddels staat er midden in het dorp een  
zorgcomplex met diverse kamers. De opening was begin juni 2013 en de eerste bewoners zijn in ’t 
Zorghuus getrokken. De uitkomst van het initiatief lijkt daarmee succesvol. Het verloop van het 
initiatief lijkt op basis van de aanwezige informatie zonder grote problemen. De benodigde financiën, 
kennis en steun was aanwezig, hoewel het in het begin van het initiatief zoeken was naar het juiste 
concept voor ’t Zorghuus. Het burgerinitiatief kan dus beschouwd worden als succesvol. Een 
belangrijke opmerking hierbij is dat het burgerinitiatief pas net gerealiseerd is. Het is daarom 
onbekend of het doel van de initiatiefnemers in de praktijk gehaald wordt. Het is immers afwachten 
hoe ’t Zorghuus gaat draaien en of het daadwerkelijk in staat blijkt om Ysselsteynse ouderen in het 
eigen dorp de zorg te bieden die ze nodig hebben.   
 

4.3 Conclusie 
In deze paragraaf staat de vraag: ‘Zijn de twee initiatieven van stichting Hospice Den Helder en ’t 
Zorghuus in Ysselsteyn succesvol?’ centraal. De informatie over het verloop en de uitkomst van de 
initiatieven uit de vorige twee paragrafen helpt bij het geven van een antwoord op deze vraag. Deze 
informatie staat in de onderstaande tabel schematisch weergegeven:  
 

Indicator Den Helder Venray 

Succesvolle uitkomst 
Is het doel bereikt? Ja. Het hospice is gerealiseerd en 

zorgt al acht jaar voor terminaal 
zieke gasten.  

Ja. ’t Zorghuus is gerealiseerd, maar 
omdat het nog maar zo kort staat nog 
niet duidelijk of ze hun doelstelling om 
de ouderen uit het dorp in Ysselsteyn te 
laten blijven, kunnen blijven 
 waarmaken.  

Succesvol verloop 
Een heldere aanpak Uit de gesprekken lijkt de aanpak 

helder. Er zijn kartrekkers voor het 
plan, ze bezoeken andere hospices 
en zoeken steun van relevante 
partijen zoals de gemeente en het 
zorgkantoor. 

De Aanpak lijkt helder. Ze bezoeken 
andere zorgprojecten en leggen contact 
met relevante partijen, zoals de 
gemeente, zorginstellingen, en de 
woningcorporatie. Er wordt een  
businessplan gemaakt. Bovendien 
hebben de initiatiefnemers veel nuttige  
kennis over de zorg en lokale politiek. 

Een  goede 
samenwerking tussen 
burgers en overheid 

Gemeente steunt het idee van de 
initiatiefnemers. Ze lijkt niet sterk 
betrokken, maar de rolverdeling is 
duidelijk. Contact draait vooral om 
subsidies en vergunningen. De 
gemeente draagt financieel weinig 
bij. Bovendien wijst ze de eerste 
mogelijke locatie voor het hospice 
af, tot teleurstelling van de 
stichting. Met uitzondering van 
deze incidenten lijkt de 
samenwerking zonder verdere 
problemen te zijn verlopen.  

De gemeente steunt het idee van de 
initiatiefnemers. Ze is met twee vaste 
aanspreekpersonen redelijk betrokken, 
maar laat het initiatief altijd bij de 
initiatiefnemers liggen. De rolverdeling 
dus duidelijk: de gemeente is slechts 
ondersteunend. De samenwerking 
wordt over het algemeen als goed 
ervaren. Soms wordt er gemopperd 
over het tempo van de gemeente of 
over de vele regels en procedures, maar 
de tips van de ambtenaren zijn nuttig.  
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Invloed van/op beleid Beleid omtrent participatie biedt 
ruimte voor het initiatief. 
Bestemmingsplan zorgde voor 
vertraging, maar andere regels 
bieden de mogelijkheid om dit aan 
te passen. Er wordt een enkele 
keer afgeweken van de regels. 

Algemene beleidsstukken bieden 
ruimte voor het initiatief. De gemeente 
probeert belemmerende regelgeving 
weg te nemen en wijkt daarbij soms af 
van beleid. Soms blijft regelgeving 
nadelig voor het initiatief, zoals het 
beleid van vraaggericht bouwen en de 
WMO.  

Draagvlak bij de 
bevolking 

Zowel positief als negatief. 
Enerzijds veel steun van de 
bevolking in de vorm van giften en 
vrijwilligers. Anderzijds protesten, 
bezwaren bij de bouwvergunning 
en een rechtszaak.  

Positief. Veel financiële steun van de 
bewoners van het dorp, onder andere 
door acties te organiseren. Sommigen 
dragen bij door hun kennis te delen, 
zoals de projectmanager.  

Beschikbaarheid van 
financiële middelen 
en kennis 

Voldoende kennis en financiën. 
Veel giften, een lening voor het 
pand, zorg betaald door AWBZ, 
kleine bijdrage gasten. Kennis over 
de zorg en vrijwilligers in de zorg 
hebben de initiatiefnemers zelf. Op 
het gebied van financiën is een 
fondsenwerver nodig. Voor zover 
bekend is er niemand met 
expliciete kennis van lokale politiek 
en bouwvergunningen. 

Voldoende kennis en financiën. Geld 
komt van de provincie, de gemeente, 
dorpsbewoners, de woningcorporatie. 
Kennis over lokale politiek en de 
zorgsector is aanwezig. Ze worden 
ondersteund door een adviesbureau. 
Daarnaast halen ze een fondsenwerver, 
bouwcoördinator en projectleider in 
huis. 

Figuur 8 Overzicht van het succes van de twee burgerinitiatieven. 

Op basis van deze informatie kunnen we concluderen dat zowel het initiatief in Den Helder als het 
initiatief in Venray op het eerste gezicht succesvol zijn. De initiatiefnemers van het hospice in Den 
Helder kunnen, acht jaar na de realisatie, wel stellen dat hun doelen bereikt zijn. Het verloop van het 
initiatief was niet altijd even succesvol. Zo lukte het de stichting niet om in de eerste twee panden 
die ze op oog had een hospice te vestigen. Daarnaast was de onjuiste kennis over de juiste 
bestemming van het hospice (zorg of wonen) uiteindelijk een vertragende factor, omdat deze 
aanleiding gaf tot bezwaar en een rechtszaak. Hiermee verbonden is het draagvlak van de bevolking. 
In eerste instantie was dit niet louter positief. De felle tegenstand van enkele omwonenden doet af 
aan het succes van het verloop van het initiatief. Hoewel de weg soms hobbelig was, zijn de 
initiatiefnemers echter wel zonder grote kleerscheuren aangekomen op de plaats van bestemming. 
 
De initiatiefnemers van ’t Zorghuus in Venray lijken een wat succesvoller verloop gehad te hebben. Er 
was veel kennis voor handen, waaronder over de lokale politiek en het draagvlak van de bevolking 
was erg groot. De samenwerking tussen de gemeente en de stichting verliep zonder grote 
problemen. De gemeente was enthousiast en wilde het initiatief ondersteunen bij de realisatie van 
hun initiatief. Er waren echter wel een paar minder succesvolle momenten. De WMO heeft soms 
voor problemen gezorgd betreffende de subsidie. Daarnaast was het beleid van de grote 
zorgverleners dat een zorginstelling een zekere grootte vereiste funest voor een eventuele 
samenwerking tussen de zorginstellingen en de initiatiefnemers. Waar het de uitkomst betreft lijkt 
de stichting haar bestemming bereikt te hebben. ‘t Zorghuus is gerealiseerd, maar aangezien het pas 
kort geleden geopend is, is het nog onzeker of ’t Zorghuus ook in de toekomst haar doel kan 
vervullen. 
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Hoofdstuk 5. Burgerinitiatieven en politieke stabiliteit 
In dit hoofdstuk staat politieke stabiliteit centraal. Dat begrip is in dit onderzoek de onafhankelijke 
variabele. In paragraaf 5.1 wordt de politieke stabiliteit van de gemeenten Den Helder en Venray 
beschreven aan de hand van vijf indicatoren waarmee we politieke stabiliteit kunnen meten. We 
kijken hierbij naar de gebeurtenissen de afgelopen dertien jaar. Allereerst omdat het burgerinitiatief 
in Den Helder in 2001 start. Om te onderzoeken of de politieke stabiliteit van de gemeente Den 
Helder invloed heeft gehad op het initiatief moeten de stabiliteit vanaf ten minste de start van dit 
initiatief bekeken worden. Ten tweede is deze periode gekozen om te voorkomen dat er conclusies 
getrokken op basis van een te korte tijdspanne. In de tweede paragraaf komen de twee 
burgerinitiatieven weer in beeld. Hier wordt de informatie uit hoofdstuk vier en paragraaf 5.1 
gecombineerd om de verwachtingen met betrekking tot de relatie tussen politieke instabiliteit en 
burgerinitiatieven te onderzoeken. In paragraaf 5.3 ten slotte wordt gekeken of er gedurende het 
onderzoek andere relevante data naar voren gekomen is dat iets kan zeggen over een mogelijke 
relatie tussen politieke instabiliteit en het succes van een burgerinitiatief.  
  

5.1 Politieke stabiliteit Den Helder en Venray sinds 2000 
De gemeenten Venray en Den Helder zijn tegenpolen op het gebied van politieke stabiliteit. Waar de 
gemeente Den Helder bekend staat om de crisis die de gemeentelijke politiek in het verleden nog wel 
eens teisterden, is hier in Venray geen sprake van. Uit diverse onderzoeken komen een aantal 
indicatoren naar voren om te kijken hoe politiek stabiel een gemeente is7. Aan de hand van deze 
actoren wordt duidelijk gemaakt welke verschillen er in politieke stabiliteit in beide gemeenten zijn. 
 
5.1.1. Het meten van politieke stabiliteit  
Aantal jaar op het pluche  
Iedere vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeente Venray zijn deze over het 
algemeen niet zo spannend. Het CDA is al meer dan vijftien jaar de grootste partij en lid van de  
coalitie. Grote verschuivingen zijn er weinig (verkiezingsuitslagen.nl). Wellicht de grootste 
verschuiving de afgelopen tien jaar in de gemeenteraad is de lokale partij, die steeds onder een 
andere naam aan de verkiezingen deelneemt. In de gemeente Den Helder horen de VVD en PvdA 
vaak bij de grotere partijen, hoewel het aantal zetels dat ze behalen nog wel eens wisselt. Veel 
variatie is er in Den Helder vooral in de hoeveelheid lokale partijen. De afgelopen vijftien jaar zijn er 
verschillende lokale partijen geweest die meegedaan hebben aan de verkiezingen, maar deze 
maakten nooit lang deel uit van de coalitie (verkiezingsuitslagen.nl).  
 
Aantal veranderingen van samenstelling coalitie  
Het aantal jaar op het pluche houdt verband met het aantal veranderingen in de samenstelling van 
de coalitie. Als steeds dezelfde partijen de verkiezing winnen, verandert de samenstelling van de 
coalitie immers niet. In Venray zitten het CDA en de PvdA al jaren in de coalitie, bijna altijd aangevuld 
met een lokale partij. De samenstelling van de coalitie in Den Helder verandert regelmatig tussen 
twee verkiezingen in. In 1999, 2003, 2005, maar ook meer recentelijk in 2011 en 2012 is er een 
verandering geweest in de coalitie. Op dit gebied zien we dus dat de gemeente Venray waar het de 
samenstelling van de raad en de coalitie betreft stabieler is dan de gemeente Den Helder.  
 
Aantal gedwongen ontslagen van wethouders en burgemeesters 
Een andere indicator die iets zegt over de politieke stabiliteit is het aantal burgermeesters en 
wethouders dat gedwongen of na hevige kritiek op zijn of haar presteren is gestopt. Hier zien we 
grote verschillen tussen beide gemeenten. Oud-burgemeester Jos Waals was achttien jaar eerste 
burger van de gemeente Venray voordat hij het stokje overdroeg aan zijn opvolger in 2010. Den 

                                                           
7 Deze indicatoren worden beschreven in hoofdstuk drie. 
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Helder kent zes burgemeesters in de periode vanaf 2000, waarvan twee waarnemend. Twee 
burgemeesters vertrokken na felle kritiek. Oud-burgemeester Staatsen vertrok na vier jaar. Oud-
burgemeester Hulman kwam in opspraak vanwege zijn woonvergoeding. Hij mocht de ambtsketting 
slechts twee jaar dragen. Sindsdien lijkt de rust, waar het burgemeesters betreft, enigszins 
wedergekeerd. De huidige burgemeester, de heer Schuiling, is inmiddels drie jaar burgemeester. Het 
verloop onder wethouders is groter dan dat onder burgemeesters. Dat is duidelijk te zien in beide 
gemeenten. De reden van aftreden kan sterk wisselen: gezondheidsredenen, een andere baan of 
wethouders worden weggestuurd door de gemeenteraad. In Venray is dit de afgelopen jaren niet 
voorgekomen, hoewel er wel enkele wethouders zijn die na hevige kritiek op hun functioneren hun 
functie neergelegd hebben. In 2008 was dit wethouder Emonts. Hij lag al langere tijd onder vuur en 
overleefde diverse moties van afkeuring en wantrouwen (peelenmaasvenray.nl, 2008). Enkele jaren 
eerder was het wethouder Ruyten die bijna werd weggestuurd door de gemeenteraad. Hij mocht 
aanblijven, maar nam toch ontslag om zijn proefschrift te voltooien (Binnenlands bestuur, 2005). 
Waar er in Venray dus twee wethouders in de afgelopen tien jaar vertrokken na kritiek van de 
gemeenteraad, zijn dit er in Den Helder maar liefst negen. Wederom een duidelijk verschil. Naast het 
vertrek van het gehele college in 2003 en in 2005, vertrekt in 2010 wethouder Walgering vanwege 
een vertrouwensbreuk met zijn eigen fractie (binnenlands bestuur, 2011).  
 
Aantal ingediende moties8  
Soms ontvangen wethouders voor hun handelen een motie. In de gemeente Venray ontving 
wethouder Loonen in 2010 een motie vanwege zijn dubbelfunctie als wethouder van de gemeente 
Venray en lid van de Provinciale Staten. Verder was er dat jaar flinke kritiek op wethouder Busser. Zij 
ontving een motie van afkeuring. Het aantal wethouders in Den Helder waartegen een motie 
ingediend wordt is groter. Vooral de laatste jaren worden er regelmatig moties ingediend. Deze zijn 
vooral gericht tegen wethouders, zoals vorig jaar de motie van wantrouwen tegen wethouder de 
Bruin of de moties van treurnis tegen wethouder Visser (2011) of wethouder den Dulk (2012). 
Daarnaast zijn er moties tegen het gehele college. Een motie van wantrouwen in 2009 en een motie 
van afkeuring in 2008. Zelfs raadsleden moeten het soms ontgelden. Zo konden de raadsleden 
Bakker en Nihot een motie tegemoet zien. Frappant detail: de motie werd ingediend door hun eigen 
partij. Hoewel de meeste van deze moties verworpen werden, toont de hoeveelheid moties wel aan 
dat er veel wantrouwen en ontevredenheid heerst binnen het gemeentebestuur in Den Helder.  
 
Aantal politieke crisis 
Waar Venray een rustige politieke geschiedenis kent, staat Den Helder bekend om haar 
bestuurscrisissen. Nadat er drie wethouders vertrokken vanwege een fraudeschandaal en discutabel 
declaratiegedrag in 1999 volgden er in deze eeuw nog de crisis van 2005 over een gouden ketting9 en 
in 2009 ontstond er een bestuurscrisis na het ontslag van burgemeester Hulman. Den Helder is 
daarom onderwerp geweest van diverse rapporten en onderzoeken. Zo publiceerde men in 2004 het 
rapport ‘Den Helder: doe normaal’ waarin wordt gesproken van “verziekte verhoudingen, structureel 
verstoord en zodanig verbreid en ingebakken dat het als een virus alles en iedereen lijkt te 
besmetten.” (Tops & Spijker, van., 2004: 3). Afgelopen jaar was het weer mis in de gemeente Den 
Helder. Eind oktober 2012 stapten de twee partijen uit het college. Hiermee raakt de coalitie voor de 
tweede keer binnen twee jaar tijd haar meerderheid in de raad kwijt. Geen enkele oppositiepartij 
werd door informateur Jos Feijtel bereid gevonden om de coalitie aan te vullen. Enigszins 
gefrustreerd stelt Feijtel in zijn rapport dat de andere partijen niet alleen geen 
bestuursverantwoordelijkheid wilde nemen, maar dat ze ook geen inhoudelijk overleg willen over 
een gezamenlijk programma. “In vrijwel elke gemeente wordt het normaal gevonden dat politieke 
fracties met elkaar nagaan of er een gezamenlijk programma is te formuleren. In Den Helder wenst 
de meerderheid van de fracties het gesprek hierover niet te openen.” (Feijtel, J., 2013: 5).  

                                                           
8
 Het betreft hier alleen moties van wantrouwen, afkeuring of treurnis tegen wethouders of het hele college. 

9 De affaire ging over de vermeende diefstal van deze ketting door een van de wethouders.  
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In onderstaand schema zijn de verschillen tussen beide gemeenten goed te zien:  

Indicator Den Helder Venray 

Aantal jaar op het pluche Wisselend. Sommige partijen 
zeer kort. VVD en PvdA wel 
regelmatig op het pluche. 

Langdurig. CDA traditioneel de 
grootste partij en al vijftien jaar 
in de coalitie. PvdA eveneens 
jaren in de coalitie.  

Aantal veranderingen in de 
samenstelling van de coalitie 

Regelmatig. Naast de 
verkiezingen nog minstens vier 
keer sinds 2000: 2003, 2005, 
2011, 2012.  

Zelden. Na de verkiezingen 
wisselt er soms een partij van 
coalitie naar oppositie en vice 
versa.  

Aantal gedwongen ontslagen 
van wethouders en 
burgemeesters 

Twee burgemeesters, negen 
wethouders. Vertrek van het 
hele college in 2003 en 2005. 
Individueel in 2009 en 2010.  

Twee wethouders. Eén in 2008. 
Een ander (2005) mocht 
blijven, maar vertrok zelf om 
andere redenen.  

Aantal ingediende moties  Zeven Twee 
Aantal politieke crisis Drie Geen  

Figuur 9 Politieke stabiliteit in de gemeenten Den Helder en Venray. 

5.1.2 Politieke stabiliteit in de tijd 
De gemeente Venray kunnen we op basis van bovenstaande gegevens dus omschrijven als politiek 
stabiel. De gemeente Den Helder daarentegen is politiek veel minder stabiel. De twee tijdlijnen op de 
volgende pagina laten het verschil in politieke stabiliteit tussen beide gemeenten nogmaals duidelijk 
zien. Door deze gegevens te combineren met de conclusie uit hoofdstuk vier kan iets gezegd worden 
over de mogelijke relatie tussen politieke instabiliteit en burgerinitiatieven. In hoofdstuk vier bleek 
dat beide burgerinitiatieven een succesvolle uitkomst hadden. Dat is opvallend, aangezien de 
gemeenten waarin de burgerinitiatieven plaatsvinden grote verschillen kennen in politieke stabiliteit. 
De verwachting bij aanvang van het onderzoek was dat de politieke stabiliteit van de gemeente van 
invloed is op het succes van de uitkomst en het verloop van de burgerinitiatieven. Beide casus 
hebben echter een succesvolle uitkomst, terwijl uit deze paragraaf blijkt dat de gemeenten 
verschillen in politieke stabiliteit. In zijn algemeenheid zouden we dus ook een verschil mogen 
verwachten in het succes van beide initiatieven.  
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 Figuur 11 Tijdlijn gemeente Den Helder - indicatoren voor politiek instabiele situaties in de tijd gezien. 

Figuur 10 Tijdlijn gemeente Venray - indicatoren voor politiek instabiele situaties in de tijd gezien 
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5.1.3 Is er sprake van momenten van politieke instabiliteit tijdens de burgerinitiatieven? 
Uit de vorige paragraaf blijkt dat er grote verschillen zijn in politieke stabiliteit tussen beide 
gemeenten. Desondanks kennen beide burgerinitiatieven een succesvolle uitkomst. Dat lijkt erop te 
wijzen dat politieke stabiliteit niet van doorslaggevende invloed is op het succes van de uitkomst van 
de burgerinitiatieven. Het succes van de burgerinitiatieven worden echter ook gemeten door te 
kijken naar het succes van het verloop van de burgerinitiatieven. Dat gebeurt in deze paragraaf. 
Allereerst wordt de tijdlijn uit de vorige paragraaf aangevuld met de belangrijkste gebeurtenissen 
van de burgerinitiatieven. Op basis daarvan zien we of er tijdens deze belangrijke momenten sprake 
is van politieke instabiliteit. Want hoewel de gemeente Den Helder over het algemeen nogal politiek 
instabiel is, kent de gemeente politiek stabielere perioden. Andersom is het natuurlijk goed mogelijk 
dat het meestal stabiele Venray last kan hebben van een politieke instabiele situatie.  
 
De eerste tijdlijn (op de volgende pagina) combineert de politieke stabiliteit van de gemeente Den 
Helder van de afgelopen dertien jaar met de oprichting van het hospice daar. Dit initiatief werd in de 
loop van 2001 gestart. Het hospice opent haar deuren in mei 2005 en verzorgt sindsdien terminale 
patiënten. In het begin verloopt het project soepel. De stichting bezoekt andere hospices en 
verzekert zich van positieve reacties van de gemeente Den Helder en het zorgkantoor. Zoals de 
tijdlijn aantoont, kent de gemeente Den Helder dan een redelijk politiek stabiele periode. In 
september 2003 verklaart het college zichzelf demissionair en legt ze haar taken neer. Als de raad 
overstag gaat, neemt het college haar taken weer op. Rond dezelfde tijd komt het hospice met een 
geschikt pand. De gemeente wil echter niet dat het hospice zich hier gaat vestigen. Het is de eerste 
keer dat de gemeente niet meewerkt aan de wensen van het hospice. Tegelijkertijd is dit een periode 
waarin de gemeente politiek niet bepaald stabiel is. Het is moeilijk om te bepalen of de politieke 
instabiliteit op dat moment invloed gehad heeft op de reactie van de gemeente ten aanzien van het 
pand van het hospice. De redenen die genoemd worden voor de afwijzing van het pand zijn 
verschillend. De initiatiefnemer geeft aan dat de mogelijkheid tot braderieën op het parkeerterrein 
voor de locatie de doodssteek was voor het hospice. Uit interne gemeentelijke stukken blijkt dat de 
locatie niet de juiste bestemming in het bestemmingsplan heeft voor het hospice. Bovendien ziet de 
gemeente andere kansen in de locatie. Zij houden zich aan de plannen die eerder in de 
structuurschets van dat gebied opgesteld zijn en wijzen de locatie dus af. In 2004 kiest het hospice 
voor haar uiteindelijke locatie. De problemen hebben dan vooral betrekking op de juiste bestemming 
van een hospice (zorg of wonen) de tegenwerking van de omwonenden van het pand. Deze 
problemen continueren zich in 2005. Gedurende deze periode is de gemeente meewerkend ten 
aanzien van het hospice door in eerste instantie af te zien van de artikel 19 procedure en door niet te 
handhaven na de herroeping van het bouwbesluit. De communicatie tussen beide partijen in is in die 
periode intensief met een frequente briefwisseling. Het hospice opent eind mei 2005. Enkele 
maanden later stort de gemeente Den Helder zich in een bestuurscrisis waarbij het college inclusief 
burgemeester vertrekt. Het verdere verloop van het proces is, met uitzondering van een 
subsidieaanvraag voor de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en een bouwvergunning voor 
een kleine uitbreiding, niet meer dan de dagelijkse gang van zaken, waarbij de rolverdeling tussen 
beide partijen voor de gemeente en de initiatiefnemers duidelijk is. Over het algemeen kent het 
hospice een succesvol verloop, ondanks de soms politiek instabiele momenten die de gemeente Den 
Helder kent. Op deze momenten verandert het verloop van de initiatieven vrijwel nooit. Uitzondering 
is het moment waarop de gemeente Den Helder niet akkoord gaat met een mogelijke locatie voor 
het hospice in 2003, terwijl de gemeente op dat moment politiek niet erg stabiel is. Anderzijds is er 
bij mindere momenten niet altijd sprake van politiek instabiele situaties. Zo is er in 2004, wanneer er 
discussie is over het verlenen van de vergunning en de buurtbewoners ageren tegen het plan 
eigenlijk al enige tijd geen crisis meer in politiek Den Helder. Het hospice lijkt dus zowel tijdens de 
realisatie als in de jaren daarna nauwelijks last gehad te hebben van de politieke turbulente tijden 
waar de politiek in Den Helder soms mee worstelt.  
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Figuur 12 Tijdlijn gemeente Den Helder. 
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Op de tweede tijdlijn worden momenten van politieke instabiliteit gecombineerd met belangrijke 
momenten uit het verloop van ‘t Zorghuus. Het burgerinitiatief van ‘t Zorghuus begon in december 
2006 en eindigt, vooralsnog, met de opening van het pand op 6 juni 2013 jl. In 2006 en 2007 start het 
burgerinitiatief met het oprichten van een stichting, het ontwikkelen van een visie en het zoeken 
naar een geschikt format. In deze periode zijn ze nogal op zichzelf gericht. In 2008 gaat de stichting in 
overleg met de woningbouwcorporatie, zorginstellingen en de gemeente. De gemeente spreekt haar 
steun uit voor het initiatief, maar de andere betrokken partijen trekken zich in de zomer van 2008 
terug. Wanneer de initiatiefnemers zich opnieuw gaan beraden op mogelijkheden om hun initiatief 
vorm te geven, vertrekt wethouder Emonts onder druk van de gemeenteraad. In april 2009 ligt er 
een voorstel voor de ontwikkeling van ’t Zorghuus. Het college reageert terughoudend op het 
voorstel in verband met de plannen voor koop- en huurappartementen boven het zorgcomplex. Op 
dit moment is er in de gemeente Venray geen sprake van een politiek instabiele situatie. De 
afgelopen drie jaar (2011-2013) is de gemeente Venray politiek stabiel. In deze jaren kent stichting ’t 
Zorghuus met de bouw van haar pand en het aanvragen van vergunningen en subsidies een drukke 
periode. Veel van deze zaken verlopen voorspoedig. Frustraties zijn er wel rondom de WMO, omdat 
de initiatiefnemers niet zo veel geld krijgen als ze hoopten en verwachtten.  
 
Veel gedurende het verloop van het initiatief is zonder problemen gegaan, terwijl de gemeente 
langdurige perioden van politieke stabiliteit kende. Er is echter geen bewijs gevonden dat het 
succesvolle verloop van het initiatief te wijten is aan de politieke stabiliteit van de gemeente. De 
gemeente is namelijk ook politiek stabiel op de momenten dat het verloop van het initiatief hapert, 
bijvoorbeeld bij de afwijzing van de gemeente over de plannen met de huur- en koopappartementen 
en de subsidieaanvraag in het kader van de WMO. Op de zeldzame momenten waarin de gemeente 
tekenen van politieke instabiliteit vertoont, ontstaan geen plotselinge veranderingen in het verloop 
van het initiatief. Het is alleen opvallend dat het contact met de gemeente in 2008 verminderd, vlak 
voordat wethouder Emonts onder druk van de gemeenteraad vertrekt. Het is mogelijk dat er door de 
perikelen rondom zijn aftreden minder contact is geweest met ‘t Zorghuus, maar in alle beschikbare 
documenten en interviews vinden we hier geen enkele ondersteuning voor. 



 
 

“Bezige burgers in politieke (on)rust.” R. Warsen 
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Figuur 13 Tijdlijn gemeente Venray.  

 

 

 

 

 

 

2-11: Motie van afkeuring 

wethouder Ruyten. Tevens voor 

wethouder Emonts. 6-12: Motie 

tegen Ruyten ingetrokken.  

22-09: Vertrek wethouder 

Emonts onder druk van 

de gemeenteraad.   

28-09: 

Motie van 

afkeuring 

wethouder 

Busser.    

14-02: 

Motie van 

afkeuring 

voor college 

wordt 

verworpen.    

December 2006: drie 

dames starten met het 

initiatief.    

Eind 2007: formeel 

contact met de 

gemeente begint over 

de bestemming 

volgens het 

bestemmingsplan van 

de gewenste locatie. 

Gemeente wijzigt de 

bestemming.  

Voorjaar 2008: de 

stichting om tafel met 

diverse partijen, o.a. 

gemeente.     

27-05: college 

vindt ’t 

Zorghuus een 

wenselijk 

initiatief.      

19-04: Subsidie 

haalbaarheids-

onderzoek 

verstrekt.      Feb. t/m jun. 

Bouwvergunning

25-10/ 7-01-13 

Kapvergunning. 

3-12/25-5-13 

Vergunning 

brandveilig 

gebruik.  

Zomer 2008: Zorginstelling en 

woningcorporatie trekken zich 

terug. Daarna weinig contact 

gemeente – initiatief.      

9-04: voorstel 

ontwikkeling 

Zorghuus.      

Juni 2009: gemeente 

is niet blij met 

appartementen in het 

plan.       

3-06: bouwvergunning naar 

welstandscommissie.   

Zomer 2012:  

overleg met 

provincie over 

subsidie 

28-12: 

eenmalige 

subsidie i.v.m. 

cofinanciering  

2011-2013: gesteggel over WMO. 

50.000 euro  toegezegd. Domotica 

afgewezen in 2013.       6-06: officiële 

opening ‘t 

Zorghuus 



 

41 
 
 

5.2 Beantwoorden verwachtingen 
In hoofdstuk vier zijn het succes van het verloop en de uitkomst van twee burgerinitiatieven 
onderzocht. Zowel het hospice uit Den Helder als ’t Zorghuus uit Venray kennen een succesvolle 
uitkomst. Beiden kenden wel een aantal moeilijke momenten in het verloop van het proces. In 
paragraaf 5.1 is de politieke stabiliteit van de beide gemeenten onder de loep genomen. Daaruit 
bleek dat de gemeente Den Helder politiek veel instabieler is dan de gemeente Venray. Met deze 
informatie wordt in deze paragraaf de relatie tussen de twee burgerinitiatieven en politieke 
instabiliteit verder onderzocht. Dat gebeurt aan de hand van de vijf verwachtingen die eerder in dit 
onderzoek opgesteld zijn.  
 
Verwachting 1. “In gemeenten met politieke instabiliteit willen gemeentebestuurders niet graag 
meewerken aan langdurige burgerinitiatieven die niet op de korte termijn te realiseren zijn.” 
De gemeente Den Helder was in dit onderzoek de gemeente waarin er het meest sprake was van 
politieke instabiliteit. De gemeente was echter over het algemeen zeer positief over het initiatief om 
een hospice op te richten. Dat blijkt uit de reacties van de respondenten en uit stukken waarin de 
gemeente steeds positief wil insteken op verzoeken van de initiatiefnemers. Daar komt bij dat het 
opstarten van het hospice geen kortdurend initiatief is. Het opstarten duurt maanden, zo niet jaren, 
en vervolgens groeit een hospice uit tot een permanente voorziening in de gemeente. De gemeente 
Den Helder is over het algemeen meegaand ten aanzien van het hospice, hoewel niet zeer actief. Op 
politiek instabiele situaties zien we geen verandering in dat gedrag, met uitzondering van de 
afwijzing van het eerste pand waar de gemeente andere plannen mee heeft. In vergelijking met de 
gemeente Venray zien we een soortgelijke houding. Beiden stellen zich relatief afwachtend op, maar 
zijn wel positief over het (langdurige) initiatief en willen daaraan meewerken.  
 
Conclusie: De gemeente Den Helder lijkt bereid om in het geval van het hospice mee te werken aan 
dit burgerinitiatief, ongeacht het feit dat het een langdurig burgerinitiatief betreft. 
 
Verwachting 2. “Initiatiefnemers krijgen in politiek instabiele gemeenten steun voor hun initiatieven 
van raadsleden of wethouders, ook al passen de initiatieven niet in de door de gemeente opgestelde 
beleidskaders.” 
De initiatiefnemers van zowel het hospice in Den Helder als ’t Zorghuus in Venray worden gesteund 
door de gemeenteraad en het college. Dat betekent niet dat de gemeente het eens is met alles wat 
de initiatiefnemers willen. Enkele subsidieaanvragen worden afgewezen, zoals de aanvraag in het 
kader van de WMO in Venray en de eerste aanvraag voor deskundigheidsbevordering van 
vrijwilligers in Den Helder. Daarnaast moeten de initiatiefnemers hun plannen soms wijzigen, omdat 
de gemeente niet akkoord gaat met bepaalde onderdelen, zoals de keuze voor het pand in Den 
Helder en het idee van huur- en koopwoningen boven ’t Zorghuus in Venray. De gemeenten houden 
zich in deze gevallen aan eerder opgesteld beleid. Aan de andere kant zien we dat het een enkele 
keer voorkomt dat gemeente besluiten af te wijken van hun beleid:   

- De gemeente Den Helder wijkt af van het beleid wanneer ze besluit geen artikel 19 
procedure te voeren. Ze geeft een vergunning voor het hospice onder de woonbestemming. 
Later, nadat de vergunning herroepen is, besluit de gemeente Den Helder niet te handhaven. 

- Eveneens in de gemeente Den Helder besluiten ambtenaren het papierwerk voor het 
aanvragen van huishoudelijke ondersteuning te vergemakkelijken voor het hospice. In plaats 
van formulieren voor elke nieuwe gast, ontvangt het hospice op basis van eerder 
aangeleverde cijfers standaard vijf dagdelen huishoudelijke ondersteuning. 

- In de gemeente Venray wordt de kwaliteitsheffing die een, bij ’t Zorghuus betrokken, lokale 
aannemer moet betalen voor één van zijn projecten herbestemd voor ’t Zorghuus. 
Gewoonlijk worden deze kwaliteitsheffingen niet herbestemd voor een specifiek project.  
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- Een enkele keer houdt de gemeente rekening met het initiatief in het nog te ontwikkelen 
beleid. Zo houdt de gemeente Venray rekening met de zestien plaatsen die ’t Zorghuus biedt 
bij de verdeling van de zorgplekken voor dementerende ouderen tussen enkele 
zorgaanbieders.  

 
Soms wijken gemeenten af van beleid, soms niet. Aangezien beide gemeenten het doen, lijkt dit niet 
per se aan de politieke instabiliteit van de gemeente te liggen. Wat het beantwoorden van de 
verwachting nog moeilijker maakt is dat beide initiatieven in eerste instantie niet gehinderd worden 
door het beleid van de beide gemeenten. Zij bieden, hetzij voorzichtig, ruimte voor 
burgerinitiatieven.  
 
Conclusie: Beide initiatieven worden gesteund door de gemeente, hoewel beide gemeenten niet 
altijd meegaan in de wensen van de initiatiefnemers. Gemeentelijk beleid biedt in principe ruimte 
voor burgerinitiatieven. Specifieke regelgeving beperkt de mogelijkheden van de initiatieven soms, 
terwijl er op andere momenten afgeweken wordt van bestaand beleid ten faveure van een initiatief. 
Dit gebeurt in beide gemeenten, waardoor er geen sprake lijkt van invloed van politieke instabiliteit. 
De stelligheid van de verwachting dat burgerinitiatieven in politiek instabiele gemeenten gesteund 
zullen worden ten koste van bestaand beleid, zien we in het onderzoek in ieder geval niet terug. De 
verwachting lijkt daarmee niet aannemelijk, hoewel er onvoldoende onderzoek is om dit met 
zekerheid te zeggen.  
 
Verwachting 3. “Burgerinitiatieven, met name langlopende projecten, krijgen in gemeenten met een 
politiek instabiele situatie te maken met steeds wisselende besluiten en steeds nieuw beleid.” 
Bij het onderzoek naar de beleidsdocumenten over participatie valt het op dat de gemeente Den 
Helder maar liefst drie versies van de participatienota had in de afgelopen vijf jaar, terwijl de 
gemeente Venray een participatienota heeft die dateert uit 2007. Op dit gebied maakt de politiek 
instabiele gemeente Den Helder dus vaker nieuw beleid dan de politiek stabiele gemeente Venray. 
De inhoud van de drie versies van de participatienota verschilt echter niet dusdanig dat 
initiatiefnemers hun plannen zouden moeten aanpassen naar aanleiding van  een nieuwe versie. 
Verder heeft Stichting hospice Den Helder te maken gehad met wisselende besluiten van de 
gemeente waar het de toekenning van de bouwvergunning betreft. In het interview met de 
initiatiefneemster ligt de nadruk hierbij echter niet op de wisselende besluiten, maar op de burgers 
die bezwaar indienden op het verstrekken van de bouwvergunning, waardoor de gemeente 
gedwongen werd om haar besluit te wijzigen.     
 
Van belang is de rol van landelijk beleid. Veranderingen in de zorg kunnen zorgen voor veel nieuw 
landelijk beleid en landelijke regelgeving. Burgerinitiatieven in de zorgsector, zoals de twee casus in 
dit onderzoek, krijgen hier mee te maken. Omdat het landelijke regelgeving betreft geldt deze 
regelgeving voor alle gemeenten, politiek stabiel of niet. Ook een burgerinitiatief in een politiek 
stabiele gemeente krijgt dan te maken krijgen met wisselend beleid.  
 
Conclusie: Er zijn enkele aanwijzingen die suggereren dat het hospice in de gemeente Den Helder 
vaker met wisselende besluiten of nieuw beleid in aanraking gekomen is dan ’t Zorghuus in Venray. 
Er ontbreekt echter voldoende bewijs om aan te tonen dat deze veranderingen het gevolg zijn van 
politieke instabiliteit in de gemeente. Bovendien heeft het burgerinitiatief zelf weinig moeite gehad 
met de veranderingen vanuit de gemeente. Ten slotte komen beleid en besluitvorming niet altijd van 
gemeenten, maar ook van de landelijke overheid, waardoor het in alle gemeenten een rol speelt. 
Deze verwachting zou mogelijk gedeeltelijk waar kunnen zijn. 
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Verwachting 4. “Initiatiefnemers van burgerinitiatieven in gemeenten met politieke instabiliteit zijn 
zeer zelfstandig en hebben zo min mogelijk contact met de gemeente. Een eventuele samenwerking 
met de gemeente zal stroef verlopen.” 
De beide casus in dit onderzoek hebben een behoorlijk zelfstandige houding ten opzichte van de 
gemeente. Natuurlijk hebben zij de gemeente nodig waar het bijvoorbeeld vergunningen of een 
wijziging van het bestemmingsplan betreft en willen ze graag steun in de vorm van subsidie, maar 
desondanks blijven de initiatiefnemers ‘eigenaar’ van hun project. Beide gemeenten zijn enigszins 
afwachtend en laten het initiatief bij de burgers liggen. Dit is ongeacht de politieke stabiliteit van de 
gemeente. Wel hebben de initiatiefnemers van ’t Zorghuus in Venray meer contact met de gemeente 
dan de initiatiefnemers van het hospice in Den Helder. In Venray heeft het burgerinitiatief twee 
contactpersonen bij de gemeente. Dit in tegenstelling tot het initiatief in Den Helder. Zij spreken 
verschillende ambtenaren op verschillende momenten in het proces. Uiteraard wisselen er in Venray 
ook wel eens ambtenaren of bestuurders, maar de twee contactpersonen zijn het grootste deel van 
het traject betrokken geweest.  
 
De samenwerking lijkt in Venray iets gemoedelijker te verlopen dan in Den Helder. Dit kan mede 
komen door de afwijzing van het eerste pand van het hospice in Den Helder. Dit heeft het 
vertrouwen van de initiatiefnemers in de gemeente wel enigszins geschaad. Uit het interview blijkt 
duidelijk dat het de initiatiefneemster nog dwars zit. Waar het vertrouwen van de initiatiefnemers in 
de gemeente betreft, lijkt dit zowel in Den Helder als in Venray voldoende te zijn. De initiatiefnemers 
zijn ervan overtuigd dat de gemeente naar eer en geweten handelt en doet wat ze hoort te doen. Zo 
stelt de initiatiefneemster in Den Helder over de bezwaren op de vergunningverlening: “Zij hebben 
de weg bewandeld die ze behoren te bewandelen. Als er een klacht komt moet je die klacht 
behandelen en dat hebben ze naar eer en geweten gedaan.” (respondent H).  
 
De toegevoegde waarde van de gemeente is volgens de initiatiefnemers van het burgerinitiatief niet 
heel groot. Uiteraard is de gemeente essentieel voor vergunningen en subsidies, maar de 
initiatiefnemers benadrukken dat ze deze initiatieven toch vooral zelf gerealiseerd hebben. Steun 
hebben ze vooral aan handige tips van medewerkers van de gemeente, de eisen waaraan het pand 
(bijvoorbeeld bouwtechnisch) moet voldoen en eventuele subsidies (respondent M; respondent N; 
respondent H).  De gemeenten aan de andere kant is formeel niet afhankelijk van de 
burgerinitiatieven, maar wil wel graag meewerken, omdat ze toegevoegde waarde zien in de 
initiatieven van de burgers.  
 
De taakverdeling van de gemeenten is in beide gevallen in principe duidelijk. De initiatiefnemers 
starten het initiatief en doorlopen het hele proces. De gemeente is niet actief betrokken, maar heeft 
een afwachtende houding. Ze staan open voor contact, maar het initiatief moet hierin van de 
initiatiefnemers komen. Verder behandelen ze aanvragen, bijvoorbeeld voor subsidies of 
vergunningen, zoals elke andere aanvraag volgens de regels. De initiatiefnemers weten dit. Hoewel 
zoveel vrijheid soms als prettig ervaren wordt, geven ze aan het einde van het gesprek aan dat ze 
soms wel op meer betrokkenheid gehoopt hadden. “Ik had wel een rol gewild dat ze eens een keer 
een stap naar ons toe gezet hebben, maar misschien ben ik daar wel heel, hoe moet ik dat nou 
omschrijven, zie ik dat wel heel rooskleurig en doet de gemeente dat nergens niet en hebben ze altijd 
een afwachtende houding. Maar ik had met zo'n burgerinitiatief zeker wel een keer verwacht dat ze 
zouden, ons een hart onder de riem steken.” (respondent M).   
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Conclusie: Hoewel stichting ’t 
Zorghuus wat meer contact 
heeft met de gemeente dan 
het hospice opereren beide 
initiatieven erg zelfstandig. 
Politieke instabiliteit lijkt 
daarom niet de verwachte 
doorslaggevende factor te 
zijn bij de zelfstandigheid van 
deze twee initiatieven. De 
figuur hiernaast laat 
daarnaast zien dat het 
contact, duidelijke afspraken, 
de toegevoegde waarde van 
beide partijen, en het 
onderlinge vertrouwen goed 
genoeg zijn om voor een 
voldoende samenwerking te 
zorgen.  
 
 
 

* In Den Helder is dit iets minder dan in Venray, maar desondanks functioneert de samenwerking ook daar voldoende om 
het burgerinitiatief te realiseren.  

 
Er zijn geen signalen van korte termijn denken bij de partijen. Frequente veranderingen zijn er niet, 
met uitzondering van een enkele nieuwe ambtenaar of bestuurder. Van onzekerheid lijkt ook geen 
sprake. De initiatiefnemers weten wat ze willen en de rolverdeling tussen beide partijen is duidelijk. 
Politieke stabiliteit lijkt op basis van deze informatie weinig invloed te hebben op de samenwerking 
tussen beide partijen.   
 
Verwachting 5. “In politiek instabiele gemeenten willen ambtenaren, raadsleden en wethouders nauw 
betrokken zijn bij burgerinitiatieven.” 
De twee onderzochte casus bieden ander beeld dan deze verwachting. Het is juist de gemeente 
Venray, die over het algemeen politiek stabiel is, waar bestuurders en ambtenaren betrokken willen 
zijn bij het burgerinitiatief. Zo besluit een wethouder na zijn aftreden actief te worden bij het 
initiatief. De huidige wethouder is aanwezig bij belangrijke gelegenheden. De wijk- en 
contactfunctionaris is maar zijdelings betrokken, maar geeft toch altijd tips en adviezen. In de 
gemeente Den Helder lijkt de betrokkenheid wat kleiner. De toenmalige wethouder is, voor zover 
bekend, niet betrokken bij het project. De betrokken ambtenaren zijn alleen betrokken geweest waar 
het hun vakgebied betreft en weten daarom weinig over het hele proces dat het initiatief doorlopen 
heeft.  
 
Conclusie: Deze verwachting lijkt, waar het ’t Zorghuus en het hospice betreft, niet waar.  
 

5.3 Overige resultaten 
Een aantal van de bovenstaande verwachtingen lijken, op basis van de data uit deze twee casus, niet 
waar. Voor een aantal andere verwachtingen zijn wel een aantal aanwijzingen, maar ontbreekt er 
voldoende bewijs om de gebeurtenissen toe te schrijven aan de politieke instabiliteit van de 
gemeente. Het is daarmee niet aannemelijk om te stellen dat politieke stabiliteit invloed heeft op het 

Politieke 
instabiliteit 

Goede 
samenwerking 

Figuur 14 Invloed van politieke instabiliteit op een goede samenwerking tussen 
gemeente en initiatiefnemers. 
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succes van de burgerinitiatieven. Het onderzoek is daarmee niet afgelopen. De rijke beschrijving in 
hoofdstuk vier biedt immers voldoende mogelijkheden om te kijken naar redenen waarom, ongeacht 
de verschillen in politieke stabiliteit, de initiatieven allebei succesvol zijn. Als politieke instabiliteit 
geen effect heeft, welke kenmerken van de initiatieven kunnen wel van belang zijn voor het succes 
van de burgerinitiatieven? In hoofdstuk vier zijn er een aantal opvallende overeenkomsten tussen 
beide initiatieven die mogelijk een deel van het succes kunnen verklaren.     
 
De eerste opvallende overeenkomst tussen de burgerinitiatieven dat beide initiatieven een 
bijzondere positie bezorgt, is het feit dat zij beiden een gat opvullen dat er in de gemeente is op het 
zorggebied. De gemeente Den Helder had nog geen hospice. Terminale patiënten moesten naar 
Alkmaar toe om deze zorg te krijgen. Daardoor was er in Den Helder, ook bij de gemeente, de 
behoefte om een eigen hospice op te richten: “Er was ook gewoon behoefte aan. Mensen moesten 
naar Alkmaar toe. Nou, dat wil je niet. Je wilt als college ook gewoon dat mensen palliatieve zorg 
kunnen krijgen in je eigen gemeente.” (respondent F). Dit zien we tevens bij ‘t Zorghuus. Hoewel er 
voldoende plaatsen zijn voor mensen met dementie in de gemeente is dit initiatief uniek vanwege 
het dorpse karakter dat zij wil uitdragen. Bovendien heeft de gemeente nog geen opvang voor 
mensen met een meervoudige beperking. De wethouder is daarom blij met de mogelijkheden die het 
burgerinitiatief biedt: “Waar ik wel heel blij mee ben overigens, is dat we nu een voorziening hebben 
voor gehandicapten, omdat we die in Venray nog niet hadden. Ik was zelf al in gesprek, en nog 
steeds, met stichting gehandicapten Limburg om hun voorzieningen ook naar Venray te halen. Zodat 
onze infrastructuur op dat gebied wat aangevuld wordt. Dat hadden we nog niet. Hier in Ysselsteyn 
hebben ze daar de eerste aanzet voor gemaakt.” (respondent P). De steun van de gemeenten voor de 
initiatieven is groot gedurende het hele project, ongeacht de politieke situatie in de gemeente, 
mogelijk omdat zij graag zien dat een dergelijke voorziening in hun gemeente gerealiseerd wordt.  
 
Een tweede punt wat opvalt bij beide initiatieven is hun succesvolle netwerk. Door de juiste 
contacten op de juiste momenten aan te spreken kunnen initiatiefnemers veel regelen voor een 
burgerinitiatief. Deze hulp kan komen in de vorm van morele steun, materiële steun of nieuwe 
contacten. Zo hadden de initiatiefnemers van de gemeente Ysselsteyn enkele lokale (ex-)politici in 
hun omgeving. Hierdoor konden zij snel de juiste mensen bereiken, steun in de gemeenteraad 
vergaren en gesprekken regelen. Er werd eenvoudig contact gelegd met de provincie in de zoektocht 
naar financiële ondersteuning. In Den Helder werd eveneens in een vroeg stadium contact gezocht 
met relevante partijen, zoals het zorgkantoor en de gemeente. Door gesprekken met deze partijen 
en een presentatie in de gemeenteraad verzekerde het initiatief zich al vroeg van steun. De 
connecties van de initiatiefnemers leverden ze ook de gouden tip op die hen een lening voor het 
pand bezorgde. Met een breed netwerk zijn de initiatiefnemers minder afhankelijk van één enkele 
partij. Tegenslagen kunnen dan mogelijk beter opgevangen worden, omdat het initiatief contact 
heeft met meer partijen die zouden kunnen helpen.  
 
Ten slotte zijn de initiatiefnemers van beide burgerinitiatieven zeer zelfstandig aan de slag gegaan. 
Hierin komt de onafhankelijkheid die een groot netwerk oplevert terug. De initiatiefnemers van het 
hospice en ’t Zorghuus hebben zelfstandig een reëel plan ontwikkeld, gezorgd voor de benodigde 
kennis en regelden op eigen kracht zoveel mogelijk. Bij de initiatiefnemers is veel kennis al aanwezig, 
waardoor ze zelfstandig kunnen zijn. Hoe meer de initiatiefnemers zelf kunnen doen, hoe minder er 
verwacht wordt van andere partijen, zoals de gemeente. Dat maakt het voor zulke partijen 
gemakkelijker om mee te werken aan een initiatief. Het hospice in Den Helder kan in dit geval dienen 
als voorbeeld. De gemeente financiert in principe niet, maar door hun zelfstandige houding is 
stichting hospice Den Helder er toch in geslaagd om de financiering voor een pand te regelen. Hoe 
zou de gemeente tegenover het initiatief gestaan hebben als zij financieel in zou moeten springen? 
Door haar zelfstandigheid hoeft het burgerinitiatief niet veel te vragen van andere partijen.  
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Hoofdstuk 6. Conclusie 

6.1 Conclusie 
6.1.1. Antwoord op de onderzoeksvraag 
Om een goed antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag: “Op welke manier heeft politieke 
instabiliteit in een gemeente invloed op het succes van burgerinitiatieven?” kijken we eerst naar de 
vijf verwachtingen die ontwikkeld zijn om de hoofdvraag te helpen beantwoorden.  
 
Verwachting 1. “In gemeenten en met politieke instabiliteit willen gemeentebestuurders niet graag 
meewerken aan langdurige burgerinitiatieven die niet op de korte termijn te realiseren zijn.” 
De gemeente Den Helder lijkt bereid om in het geval van het hospice mee te werken aan dit 
burgerinitiatief, ongeacht het feit dat het een langdurig burgerinitiatief betreft. De verwachting lijkt 
daarmee niet te kloppen.  
 
Verwachting 2. “Initiatiefnemers krijgen in politiek instabiele gemeenten steun voor hun initiatieven 
van raadsleden of wethouders, ook al passen de initiatieven niet in de door de gemeente opgestelde 
beleidskaders.”  
Beide initiatieven worden gesteund door de gemeente. Gemeentelijk beleid biedt in principe ruimte 
voor burgerinitiatieven. De gemeenten gaan ongeveer hetzelfde om met regels die belemmerend 
werken. Over het algemeen houden ze zich aan eerder beleid, een enkele keer wijken ze hiervan af. 
De stelligheid van de verwachting dat burgerinitiatieven in politiek instabiele gemeenten gesteund 
zullen worden ten koste van bestaand beleid, zien we in het onderzoek in ieder geval niet terug. De 
verwachting lijkt daarmee niet aannemelijk, hoewel er onvoldoende onderzoek is om dit met 
zekerheid te zeggen. 
 
Verwachting 3. “Burgerinitiatieven, met name langlopende projecten, krijgen in gemeenten met een 
politiek instabiele situatie te maken met steeds wisselende besluiten en steeds nieuw beleid.”  
Er zijn enkele aanwijzingen die suggereren dat het hospice in de gemeente Den Helder vaker met 
wisselende besluiten of nieuw beleid10 in aanraking gekomen is dan ’t Zorghuus in Venray. Er 
ontbreekt echter voldoende bewijs om tonen dat deze veranderingen het gevolg zijn van politieke 
instabiliteit in de gemeente. 
 
Verwachting 4. “Initiatiefnemers van burgerinitiatieven in gemeenten met politieke instabiliteit zeer 
zelfstandig zijn en zo min mogelijk contact hebben met de gemeente. Een eventuele samenwerking 
met de gemeente zal stroef verlopen.” 
Hoewel stichting ’t Zorghuus wat meer contact heeft met de gemeente dan het hospice opereren 
beide initiatieven erg zelfstandig. Daarnaast is de samenwerking tussen gemeente en 
initiatiefnemers over het algemeen redelijk goed. Er zijn duidelijke afspraken, er is toegevoegde 
waarde en voldoende onderling vertrouwen. In Den Helder heeft dit vertrouwen gedurende het 
proces wel een deuk opgelopen, maar de initiatiefnemers zijn overtuigd dat de gemeente ‘naar eer 
en geweten handelt’. Politieke instabiliteit lijk daarom geen doorslaggevende factor te zijn bij de 
zelfstandigheid en de samenwerking tussen de gemeente en de initiatiefnemers van deze twee 
initiatieven.  
 
Verwachting 5. “In politiek instabiele gemeenten willen ambtenaren, raadsleden en wethouders nauw 
betrokken zijn bij burgerinitiatieven.” 

                                                           
10 Landelijke beleid wordt buiten beschouwing gelaten. Dit beïnvloedt immers alle gemeenten, ongeacht politieke 
stabiliteit.  
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Deze verwachting is bij deze casus niet waar. Het is juist in de politiek stabiele gemeente Venray 
waar de gemeentemedewerkers meer betrokken zijn bij de ontwikkeling van ’t Zorghuus. In Den 
Helder is de betrokkenheid van ambtenaren en wethouders minder groot.  
 
De antwoorden op de bovenstaande vijf verwachtingen laten duidelijk zien dat politieke stabiliteit 
niet de invloed heeft die vooraf verwacht werd. Er is in de twee casus weinig aanleiding gevonden 
om een relatie tussen politieke instabiliteit en het succes van burgerinitiatieven als aannemelijk te 
beschouwen. Politieke instabiliteit leidt niet te leiden tot een gebrek aan steun of zelfs tegenwerking 
van de gemeente voor het burgerinitiatief. Ook lijkt politieke instabiliteit niet de verwachte invloed 
te hebben op de zelfstandigheid van de initiatiefnemers of de samenwerking tussen de gemeente en 
de initiatiefnemers. Er zijn alleen aanwijzingen gevonden dat politieke instabiliteit zorgt voor meer 
veranderingen, zoals verschillende bestuurders, wisselende besluitvorming en veranderend beleid. In 
Den Helder lijken deze veranderingen echter nauwelijks van invloed op de burgerinitiatieven. Voor 
de hoofdvraag van dit onderzoek, “Op welke manier heeft politieke instabiliteit in een gemeente 
invloed op het succes van burgerinitiatieven?” betekent dit het volgende. De analyse van de twee 
casus in dit onderzoek vormen geen aanleiding om politieke instabiliteit te overwegen als 
invloedrijke factor op het succes van burgerinitiatieven. Politieke instabiliteit lijkt geen invloed te 
hebben op het succes van burgerinitiatieven.  
 
Zowel het hospice in Den Helder als ’t Zorghuus in Venray kennen een succesvolle uitkomst en een 
redelijk tot zeer succesvol verloop. Zowel het hospice in Den Helder als ’t Zorghuus zijn gerealiseerd 
en hebben hun oorspronkelijke doel weten te handhaven. Hoewel de gemeente Den Helder politiek 
instabieler is dan de gemeente Venray lijkt dat voor de uitkomst van de initiatieven niets uit te 
maken. Het hospice biedt al acht jaar zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. In ’t 
Zorghuus is sinds dit jaar plaats voor zestien dementerende ouderen en acht mensen met een 
meervoudige handicap. De invloed van politieke stabiliteit op het succes van het verloop van de 
burgerinitiatieven blijkt minimaal. De weinige momenten van ‘tegenslag’ vallen niet gelijk met de 
momenten van politieke instabiliteit die de gemeenten kennen. Bovendien zijn er op momenten van 
politieke instabiliteit zelden wijzigingen in het bestaande patroon te ontdekken.  
 
6.1.2. Waarom werkt het theoretische model niet? 
De vraag is nu waar in het theoretische model dat is opgesteld in hoofdstuk twee de relatie niet is 
zoals verwacht. Allereerst zien we dat het korte termijn denken en de grote onzekerheid die het 
gevolg zijn van politieke instabiliteit niet terugkomen in de twee casus. De initiatiefnemers hebben 
een doel voor ogen en laten zich daarbij niet afleiden door wat er in de gemeentelijke politiek 
gebeurt. Hoewel Den Helder politieke crisissen gekend heeft gedurende de realisatie van het 
initiatief, is de politiek van Den Helder niet een keer genoemd in het gesprek met de 
initiatiefneemster. Zelfs wanneer het gaat om het zorgen voor draagvlak is er geen onzekerheid te 
bespeuren. De initiatiefnemers geloven dat hun plannen goed genoeg zijn om de Helderse politiek te 
overtuigen van hun idee. Daarentegen zien we wel voorbeelden van frequentie veranderingen in de 
gemeente Den Helder. Er zijn diverse participatienota’s en politici en bestuurders wisselen 
regelmatig. De invloed daarvan is echter niet bewezen in dit onderzoek. Hoewel er diverse 
participatienota’s zijn, verschilt de inhoud niet dusdanig dat de nieuwe nota het burgerinitiatief 
dwingt haar plannen te wijzigen. De landelijke regelgeving blijft bovendien gelijk, ongeacht politieke 
wisselingen in de gemeente Den Helder. Verder zijn de wisselingen in het ambtenarenbestand niet zo 
groot. De medewerker die de aanvraag van de bouwvergunning behandeld, houdt zich bijvoorbeeld 
gedurende de hele periode van de bouwaanvraag, de bezwaren daarna en de rechtszaak bezig met 
deze aanvraag. De behandeling van een dergelijke aanvraag is vastgelegd. Hun werkwijze is daarom,  
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ondanks de politieke instabiliteit, erg voorspelbaar. De afwezigheid van deze effecten van politieke 
instabiliteit zou er volgens het theoretische model voor kunnen zorgen dat het vertrouwen tussen 
gemeente en initiatiefnemers niet verminderd wordt door politiek instabiele situaties en dat er 
duidelijkheid is over de rolverdeling tussen beide partijen. Daarom blijven de essentiële kenmerken 
van een goede samenwerking in stand en heeft politieke instabiliteit geen invloed op het succes van 
het burgerinitiatief.    

 6.2 Discussie 
Terugkijkend op het onderzoek zijn er altijd zaken die anders gekund hadden of die waardevol zijn 
om in een volgend onderzoek naar dit thema mee te nemen. Allereerst zal ik enige aandacht 
besteden aan dit onderzoek. Met name nu het verband dat in dit onderzoek centraal stond niet 
gevonden is, is het verstandig om te duiden op wat we van dit onderzoek kunnen leren. Ten tweede 
besteed ik aandacht aan de gevolgen van een aantal belangrijke keuzes die gemaakt zijn in dit 
onderzoek. Ten slotte staat eventueel vervolgonderzoek centraal. Hoe zou dit eruit moeten zien? Is 
vervolgonderzoek naar deze relatie überhaupt de moeite waard?  
 
6.2.1. De waarde van dit onderzoek 
Uit het onderzoek blijkt dat politieke instabiliteit geen invloed lijkt te hebben op het succes van 
burgerinitiatieven, in ieder geval niet bij deze twee casus. Betekent dit dat het onderzoek daarmee al 
haar waarde verloren heeft? Nee, zeker niet. Het onderzoek beschrijft uitgebreid twee casus en 
levert daarmee veel rijke informatie over deze burgerinitiatieven. Aan de hand van deze data was het 
wellicht niet mogelijk om een relatie tussen politieke instabiliteit en het succes van burgerinitiatieven 
te destilleren, maar het biedt veel inzicht in hoe een burgerinitiatief verloopt. Dit onderzoek laat zien 
waarover het contact tussen burgerinitiatieven en de gemeente verloopt, welke problemen 
burgerinitiatieven tegenkomen en wat initiatiefnemers vinden van hun samenwerking met de 
overheid. Hoewel politieke stabiliteit geen rol speel bij burgerinitiatieven, biedt het onderzoek door 
de uitgebreide beschrijving inzichten in andere factoren die een rol kunnen spelen bij succesvolle 
burgerinitiatieven. Voorbeelden zijn er voldoende: het doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers  
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bijvoorbeeld, of het belang van voldoende kennis over het beleidsonderwerp en de lokale politiek. 
De voordelen van een pro- actieve houding en een goed netwerk. Het feit dat beide gemeenten 
enthousiast waren over het feit dat de initiatieven een gat in de markt opvulden. Opvallend waren 
ook het feit dat ambtenaren binnen hun kaders konden blijven werken en de aanvragen 
behandelden als elke andere aanvraag en in Venray de persoonlijke betrokkenheid van de 
wethouder, die na zijn aftreden plaats nam in het bestuur van de stichting. Het onderzoek heeft dus 
niet de relatie gevonden waar in dit onderzoek naar gezocht werd, maar biedt voldoende handvaten 
voor nieuwe onderzoeken naar randvoorwaarden voor succesvolle burgerinitiatieven. Zowel 
onderzoekers als burgers en overheden kunnen van deze scriptie verschillende dingen leren. 
Allereerst dat politieke stabiliteit waarschijnlijk niet de juiste lens is om mee naar burgerinitiatieven 
te kijken. De theorie dat ze belangrijke factoren voor een goede samenwerking tussen burgers en 
gemeenten belemmeren, zien we in deze twee casussen niet terug. Ten tweede dat beide 
initiatieven een aantal kenmerken hebben die kunnen bijdragen aan hun succes. Een aantal zijn 
hierboven al genoemd. Wetenschappers biedt dit nieuwe mogelijkheden voor onderzoek. Voor 
burgers die een initiatief willen opstarten of gemeenten die geconfronteerd worden met een 
initiatief biedt het hen hopelijk de kennis om mogelijke knelpunten voortijdig te signaleren en daar 
op een goede manier mee om te gaan, maar ook de inspiratie om een bijdrage te leveren aan hun 
eigen leefomgeving door te lezen wat er allemaal mogelijk is wanneer er de bereidheid bestaat om 
mee te werken aan mooie ideeën.   
 
6.2.2. Effecten van gemaakte keuzes 
De keuzes die een onderzoeker maakt hebben invloed op zijn of haar onderzoek. In mijn onderzoek 
heeft allereerst de gekozen methode mogelijk een groot effect gehad. Door de combinatie het 
voeren van gesprekken met respondenten in diverse functies en een documentenanalyse is er een 
gedetailleerd beeld ontstaan van het succes, zowel qua uitkomst als qua verloop, van de twee 
burgerinitiatieven die centraal staan in dit onderzoek. Deze manier van onderzoek levert een rijke 
hoeveelheid data op, maar er zijn belemmeringen. Zowel in de interviews als in de 
documentenanalyse wordt niet expliciet gesproken over politieke instabiliteit. Dat maakt het heel 
moeilijk om de relatie tussen politieke instabiliteit en het succes van burgerinitiatieven te kunnen 
bewijzen. Door middel van het gebruik van de tijdlijnen kan vrij globaal gesteld worden of er sprake is 
van een mogelijke relatie tussen politieke stabiliteit en het succes van burgerinitiatieven. Bij 
veranderingen in politieke stabiliteit wordt er gekeken of het proces van het burgerinitiatief ook 
veranderingen kent. Andersom wordt er bij haperingen of opvallende versnellingen in het proces 
gekeken of er rond die tijd veranderingen zijn in de politieke stabiliteit van de gemeente. De derde 
methode om politieke stabiliteit te meten zit verankerd in de casusselectie, waarbij één politiek 
stabiele en één politiek instabiele gemeente gekozen zijn. Het idee daarachter is om verschillen in 
beide initiatieven te herleiden zijn naar de verschillende gemeenten (en hun politieke stabiliteit) 
waarin zij functioneren. Op bovenstaande manier is het mogelijk geweest om te onderzoeken of 
politieke instabiliteit invloed heeft op het succes van de burgerinitiatieven. Bij deze casus zijn er geen  
is verschillen gevonden die te herleiden zijn naar het verschil in politieke instabiliteit. Wanneer er 
echter wel een situatie gevonden zou zijn waarin grote veranderingen gedurende het burgerinitiatief 
samenvallen met momenten van verandering in de politieke stabiliteit, blijft het moeilijk te bewijzen 
of beiden daadwerkelijk gerelateerd zijn. Door de methoden van interviews en data- analyse wordt 
wel eens waar rijke data verkregen, maar is het moeilijk om een relatie te bewijzen. Het is hoogstens 
mogelijk om er aanleiding voor te vinden. Dat  is een belangrijke les voor mijn toekomstige 
onderzoeken. 
 
Ook de keuze voor deze specifieke casus hebben effect gehad op het onderzoek. Zo is de grootte van 
de beide initiatieven van effect op het onderzoek. Zoals in hoofdstuk drie al uitgelegd hebben grote 
en langdurige burgerinitiatieven frequenter contact met de gemeente. Dat komt deels doordat het 
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hospice en ’t Zorghuus te maken hebben met verschillende regelgeving, vrij lang duren om te 
realiseren en vervolgens ook daadwerkelijk jaren bestaan in de samenleving. Bovendien beïnvloeden 
ze met hun initiatief niet alleen een wijk, maar de hele stad. De samenwerking tussen gemeente en 
burgerinitiatief wordt vanwege de complexiteit en de lange duur vaak intensiever. Dat kan van 
invloed zijn. Bij kleine initiatieven zijn er wellicht geen vaste contactpersonen binnen de gemeente, 
wordt de wethouder niet betrokken en speelt draagvlak een minder grote rol (er zullen niet veel 
bezwaren zijn tegen een eenmalig straatfeest). Kleine, eenmalige initiatieven stellen daarnaast 
mogelijk andere eisen aan de initiatiefnemers van een plan. Ze hebben minder kennis nodig en 
hoeven minder financiële middelen te regelen. Een klein en eenmalig initiatief vereist bovendien 
minder doorzettingsvermogen dan een initiatief zoals de twee casus in dit onderzoek. Daar duurde 
de realisatie jaren en moet er bovendien een succesvolle voortgang verzekerd worden.  
 
Daarnaast speelden beide initiatieven zich af in een heel specifiek beleidsterrein: zorg, meer specifiek 
ouderenzorg en terminale zorg. Het is moeilijk te zeggen hoe dit het onderzoek beïnvloed heeft. Wat 
hierbij een rol kan spelen zijn de huidige landelijke ontwikkelingen in de zorg. De kosten voor de zorg 
stijgen al jaren en zorg wordt langzaam onbetaalbaar. Schokkende berichten waarin ouderen de hele 
dag in hun pyjama zitten, omdat het personeel overbelast is en geen tijd heeft om hen aan te kleden 
verschijnen met regelmaat in de media. Zorg is grootschalig en onpersoonlijk, om alles betaalbaar te 
houden. Steeds vaker weerklinkt daarom de kreet om als burgers zelf voor je naasten te zorgen. Deze 
twee initiatieven doen precies dat en bieden tegen relatief lage kosten persoonlijke zorg aan de 
ouderen of terminale patiënten uit hun eigen dorp of stad. Wellicht dat de twee gekozen 
burgerinitiatieven juist daarom zoveel steun van de gemeente genieten. Het is niet onmogelijk dat de 
steun voor plannen op een ander beleidsterrein veel lager is, omdat initiatieven daar minder goed 
kunnen inspringen op bestaande problemen, omdat deze wellicht minder urgent zijn. Daarnaast 
moet gezondheidszorg voldoen aan de allerhoogste kwaliteiten. De eisen voor zorginstellingen zijn 
erg streng. Dat vereist veel geld en kennis en kan deze initiatieven belemmeren. Wellicht hebben 
burgerinitiatieven op andere beleidsterreinen het daarom makkelijker, omdat zij minder strenge 
kwaliteitseisen hebben om aan te voldoen. Dit zijn maar twee voorbeelden van de manier waarop de 
keuze voor casussen uit een bepaald beleidsterrein invloed kunnen hebben op het onderzoek. De 
casussen worden hierdoor minder generaliseerbaar, maar beter vergelijkbaar. In het kader van het 
onderzoek naar de relatie tussen politieke instabiliteit en burgerinitiatieven was het zaak de nadruk 
te leggen op dat laatste. De mogelijke verschillen tussen burgerinitiatieven uit verschillende sectoren 
maakt dit onderzoek echter niet helemaal onmogelijk te generaliseren. Ieder initiatief zal ongeveer 
dezelfde stappen doorlopen als beschreven in hoofdstuk vier: aanpak, samenwerking, invloed van en 
op beleid et cetera. Daarin zullen, vanwege de verschillen in grootte en beleidsthema verschillen 
zitten. Doordat ieder initiatief deze stappen zal moeten doorlopen, zullen er echter veel 
overeenkomsten zijn, waardoor het onderzoek zijn waarde voor andere initiatiefnemers en 
gemeenten behoud.    
 
6.2.3. Is vervolgonderzoek de moeite waard?  
Ten slotte wil ik aandacht besteden aan mogelijk vervolgonderzoek. Er is in dit onderzoek weinig 
aanleiding om te denken dat er een relatie is tussen politieke instabiliteit en het succes van 
burgerinitiatieven. Daarom ligt veel vervolgonderzoek niet voor de hand. In de diverse gesprekken 
met respondenten vielen echter twee situaties op die een achter ligt kunnen doen schijnen op 
bovenstaande redenatie. Bij de eerste situatie zitten de initiatiefnemers van ’t Zorghuus om de tafel 
met diverse partijen. Eén van hen is de woningcorporatie, maar in de zomer van 2008 trekken zij zich, 
net als de zorginstellingen terug uit de conversatie. Volgens twee initiatiefnemers was het gedrag van 
de woningcorporatie in die periode te wijten aan een wisseling van bestuurders binnen de 
woningcorporatie (respondent K). Het gaat hier waarschijnlijk om twee zaken. Allereerst betreft dit 
de directeur van Wonen Venray, onderdeel van Wonen Limburg. In korte tijd volgen drie directeuren 
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elkaar daar op (www.invenray.nl). Hoewel er geen sprake lijkt te zijn van gedwongen vertrek, kan dit 
wel verwarrend zijn voor gesprekspartners zoals de stichting. De tweede wisseling betreft het ontslag 
van de president-commissaris van de stichting Wonen Limburg. Aanleiding van dit ontslag was de 
onwerkbare situatie die volgens zijn collega- commissarissen ontstaan was. Dat deze interne zaken 
invloed gehad hebben op de samenwerking met ’t Zorghuus blijkt: “Toen ging er ineens een andere 
wind waaien. Toen mochten mensen ineens niet komen, of juist wel. Dat soort dingen. Voor ons was 
dat eigenlijk niet te pruimen.” (respondent K) “Dat was een hele periode van frustratie geweest.” 
(respondent L).  
 
Het tweede voorbeeld speelt in april 2012. De Turkse president Abdullah Gül komt naar Nederland 
en brengt daarbij een bezoek aan de provincie Limburg. Twee gedeputeerden die voor de PVV in de 
Gedeputeerde Staten plaatsnamen weigeren aanwezig te zijn bij een lunch met Gül. Uiteindelijk 
nemen ze toch deel aan bij de lunch waarbij koningin Beatrix aanwezig was. Het gedrag van de 
gedeputeerden leidt tot veel kritiek. Het CDA, samen met PVV en VVD onderdeel van de coalitie, zegt 
het vertrouwen in de samenwerking met de PVV op in reactie op het gedrag van de gedeputeerden. 
De coalitie komt ten val (NOS.nl, 2012). De contacten die Stichting ’t Zorghuus kort van te voren 
gelegd heeft met de provincie, vallen dan opeens stil. “Die gedeputeerde, die kregen we erachter. 
Politiek gezien. Nou, dan moet dat natuurlijk nog uitgewerkt worden, maar op het moment dat die 
gedeputeerde die daar politiek achterstaat vertrek, dat niet heeft kunnen omzetten in een opdracht 
die uitgevoerd moet worden en vervolgens goedgekeurd moet worden, zit je dus weer. Eigenlijk 
moesten we weer van voren af aan beginnen.” (respondent K). 
 
In bovenstaande twee gevallen lijkt het vertrek van bestuurders, hoewel niet bij de gemeente, van 
invloed op het verloop van het initiatief. Omdat het vertrek van bestuurders één van de kenmerken 
van politieke instabiliteit is, wil ik het onderwerp daarom toch niet helemaal afschrijven voor verder 
vervolgonderzoek. Wellicht is het niet politieke instabiliteit in zijn geheel, maar een van de effecten 
daarvan die burgerinitiatieven kan beïnvloeden en moet vervolgonderzoek zich eerder daarop 
richten dan op politieke instabiliteit in het algemeen.  
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http://www.dichtbij.nl/noordkop/regionaal-nieuws/artikel/2358314/wethouder-pia-bruin-overleeft-
motie-van-wantrouwen-.aspx 
http://www.marcnihot.nl/index.php?p=1_37_Home 
http://www.denhelderactueel.nl/05/06/2012/wethouder-overleeft-motie-van-wantrouwen 
http://www.dichtbij.nl/noordkop/regionaal-nieuws/artikel/2319217/frans-klut-d66-is-klaar-met-b-
en-w.aspx 
http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/3773/Bestuurscrisis%20in%20Den%20Helder 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/705080/2003/09/12/Het-
college-heeft-gegokt-en-verloren.dhtml 
http://www.rtvnh.nl/nieuws/96127/Den+Helder+sleept+zich+van+conflict+naar+conflict 
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Bijlage 3. Topiclijst 
In het onderzoek zullen diverse thema’s aan bod komen. Afhankelijk van de respondent zal de 
invalshoek op het thema verschillen.  
 
Het verloop van het burgerinitiatief 

- Hoe verliep proces? (met behulp van het CLEAR-model) 
o Can do  Competenties en kennis 
o Like to  Motivatie 
o Enabled to  Gelegenheid en facilitatie 
o Asked to  Invitatie en mobilisatie 
o Responded to  Respons 

- Welke rol speelde de gemeente in het proces? 
- Welke knelpunten waren er bij het proces? 
- Hoe zijn knelpunten opgelost? 

 
Resultaat van het initiatief 

- Terugkijken: doelen gehaald 
- Huidige situatie 
- Toekomstbeeld 

 
Relatie tussen burgerinitiatief en gemeente?  
Contact met wie en op welke manier: 

- Initiatief – gemeenteraad 
- Initiatief – B&W 
- Initiatief - Ambtenaren 

 
Randvoorwaarden 
Beperken en stimuleren (kaders, toezeggingen, middelen en eisen) 
Visie, belang en houding 
 
Rolverdeling 

- Wie doet wat? 
- Welke rol hebben de professionals  
- Welke rol heeft de gemeenteraad  
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Bijlage 4. Respondentenlijst 

Naam Functie Datum gesprek 

Mevr. Biersteker-Giljou Raadslid gemeente Den Helder 6 mei 2013 
Dhr. Claessens Initiatiefnemer ’t Zorghuus 28 mei 2013 
Mevr. Van Dijk Initiatiefnemer ’t Zorghuus 28 mei 2013 
Mevr. Dol- Cremers Raadslid gemeente Den Helder 6 mei 2013 
Dhr. Van Gerven Medewerker gemeente Venray 10 juni 2013 
Mevr. Hoedjes Initiatiefnemer hospice 30 mei 2013 
Dhr. Jansen Wethouder gemeente Venray 10 juni 2013 
Dhr. Keijzer Initiatiefnemer ’t Zorghuus 28 mei 2013 
Dhr. Klut Raadslid gemeente Den Helder 6 mei 2013 
Mevr. Kolhorn-Blijleven Raadslid gemeente Den Helder 6 mei 2013 
Mevr. Koonings Initiatiefnemer ’t Zorghuus 28 mei 2013 
Dhr. Niewerth Medewerker gemeente Venray 2 mei 2013 
Dhr. Nijssen Initiatiefnemer ’t Zorghuus 28 mei 2013 
Mevr. Oskam Medewerker gemeente Den 

Helder 
29 mei 2013 

Mevr. Raedts Medewerker gemeente Venray 28 mei 2013 
Dhr. Verstegen Medeweker gemeente Venray 5 juni 2013 
Dhr. Visser Medewerker gemeente Den 

Helder 
29 mei 2013 

 


