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Begin deze week ontving ik een reactie op de vragen die ik stelde ten aanzien
van de gemeentelijke activiteit in de voormalige basisschool in Noorbeek. Ik kan het geen
antwoord noemen omdat het vrijwel geen antwoord geeft. De vragen hadden geen
inhoudelijke betrekking op het kunstwerk, maar waren procesvragen. Die vragen kwamen
voort uit het feit dat er in Noorbeek mensen trachten om de situatie rondom de school te
verbeteren.
Er zijn meervoudige zorgen:
• De mensen die er wonen zijn niet gelukkig
• De omgeving van het gebouw ziet er desolaat uit
• Er is geen contact tussen de school en het dorp.
• De huidige staat van het gebouw vraagt duurzaamheidsaanpassingen
- op korte termijn omdat de bewoners zich blauw betalen aan energie
- op langere termijn als het gebouw bewaard moet blijven voor het dorp (en hoe
wordt daarover gedacht?)
Begin november vond er een gesprek plaats tussen enkele inwoners uit Noorbeek en
wethouder Piatek, waarbij ondertekenend raadslid ook deel uitmaakte van de
gespreksgroep. De afspraak voor dit gesprek was al enige weken eerder gemaakt. Begin
november sprak ik als raadslid op informele basis over deze werkgroep met wethouder
Jacobs. In beide gesprekken kwam het plan van het kunstwerk ter sprake en in beide
gesprekken werd niet aangegeven dat die plannen al definitief waren en op punt van
uitvoeren stonden. Het idee achter het kunstwerk zou bijzonder goed kunnen passen bij de
doelstelling van de betrokken inwoners van Noorbeek wij hebben echter onze twijfel
uitgesproken over het feit dat er op deze manier vanuit de gemeente een idee over de
inwoners uitgerold wordt in plaats van een idee van de inwoners samen vorm te geven. Juist
vanwege die twijfels zou het vanzelfsprekend moeten zijn geweest om contact te zoeken
met de bij de school betrokken inwoners van Noorbeek en met hen te overleggen.
In de beantwoording wordt gesteld dat de mensen die met dit project bezig waren niet op
de hoogte waren van het bestaan van de werkgroep omdat die nog niet in beeld was toen ze
met het project begonnen. De bevestiging voor het gesprek op 5 november dateert van
echter van 23 september 2020 dus ging vrijwel gelijk op met de plannen voor het project
(start eind september begin oktober).
VRAGEN
1) Waarom heeft de buurtcoach, die bij het gesprek met wethouder Piatek niet
aanwezig kon zijn wegens ziekte, niet alsnog contact opgenomen met de mensen die
zich om de school bekommeren, of tenminste met het mij als raadslid?
2) Waarom heeft de ambtenaar kunst en cultuur die de vragen beantwoordde geen
nadere informatie ingewonnen bij het raadslid dat de vragen stelde?
3) Hoeveel en welke afdelingen van de organisatie zijn bij dit project betrokken.

U zegt dat de kunst in dit geval middel was en geen doel.
VRAGEN:
4) Wat was het doel van de activiteit?
5) U schrijft: Het gezamenlijke creatieve proces is het hoofddoel. Wat zijn de
subdoelen?
6) Heeft de uitvoering de doelen bereikt, (met andere woorden heeft het middel
gewerkt?)
7) Hoe meten jullie de resultaten?
U zult ter verantwoording van de uitgave van 6000 euro ongetwijfeld aan verslaglegging
hebben gedaan en nog doen, met daarin aandacht voor de volgende vragen.
a) Op grond van welke criteria is voor deze kunstenaar gekozen?
b) Hoe is de voorbereiding opgezet?
c) Hoeveel mensen hebben meegedaan aan de uitvoering?
d) Hoe ging dat in zijn werk?
e) Hoe is het bij de bewoners van de school geïntroduceerd?
f) Hoe wordt het met de bewoners van de school geëvalueerd?
g) Hoe omschrijft de kunstenaar zijn bevindingen?
h) Welke intrinsieke waarden omschrijft u?
Graag ontvang ik een afschrift van het verslag.
8) Wanneer dit niet bestaat, waarom bestaat dat dan niet?
9) Indien het niet bestaat, graag alsnog beantwoording van bovenstaande vragen.( a
t/m h)
Andere vragen ten aanzien van de school in Noorbeek
Wij hebben tijdens het gesprek op 5 november de zorg uitgesproken dat er misschien iets
scheef zat in het gebouw. Die zorgen zijn gebaseerd op gesprekken met de bewoners van de
school en eigen waarnemingen.
Wij wezen op recente wrijvingen tussen bewoners
Wij wezen op vereenzaming en isolatie van met name vrouwen
Wij wezen op signalen van afwenden van onze maatschappij
Wij wezen op de mogelijke leegstand die vreemd was aangezien voor zover de gemeente
wist alle appartementen verhuurd waren en er ook huur betaald werd.
VRAGEN
10) Zijn de mensen wel allemaal veilig in dat gebouw?
11) Heeft en houdt u daar zicht op?
12) Aan wie betalen de bewoners huur?
13) Heeft u uitgezocht hoe het zit met huur betalen en werkelijke bewoning?
14) Heeft u ook kunnen ontdekken waar dat verschil in waarneming vandaan komt? Zo
niet wanneer kunnen wij daar antwoord op verwachten?

GEBOUW
15) Welke onderhoudswerkzaamheden (waarvan wel degelijk sprake was in het artikel in
de etalage, zie foto) zijn inmiddels uitgevoerd, welke staan op de planning en
wanneer gaan die uitgevoerd worden?

FINANCIEEL
Dit is een kunstproject van 6000 euro gebudgetteerd in 2020, een bedrag dat op moest aldus
de wethouder in november en wat hij anders kwijt zou zijn.
16) Hoe kan dat geld nu toch uitgegeven zijn/worden in 2021?
17) Uit welk budget komt dit geld?
De gemeente heeft verenigt-u in het leven geroepen om mensen in de dorpen te verbinden.
Een project dat alleen al aan ict en communicatie 65000 euro kost(te) te betalen uit de
coronamaatregelenpot.
18) Hoeveel heeft de gemeente E-M in 2020 in totaal uitgegeven aan projecten
geïnitieerd vanuit het gemeentehuis naar burgers om de verbinding in de dorpen te
stimuleren? (Vergelijkbaar met dit kunstproject, de verenigt-u website, Mooi
Mergelland etc)
19) Wat zijn de effecten tot nu toe?
20) Hoeveel heeft de gemeente E-M uitgegeven aan projecten geïnitieerd vanuit de
burgers (niet de normale subsidie aan verenigingen) om de verbinding in dorpen te
stimuleren? Inzet ambtenarenuren ter ondersteuning van een dergelijk
burgerinitiatief mag u meetellen.
21) Hoeveel heeft u in 2021 nog gepland aan verbindingsinitiatieven uit te geven?

PARTICIPATIE
(participatie: (volgens de kennisbank openbaar bestuur )

Burgers nemen regelmatig zelf en samen het initiatief om de vormgeving van
hun leefomgeving en andere maatschappelijke belangen ter hand te nemen. Zij
worden daartoe ook uitgenodigd door veranderingen in taken en
taakopvatting binnen het openbaar bestuur. Gemeenten en andere partijen
ondersteunen burgers om hier vorm aan te geven.
22) Wat is het verschil tussen samenwerken met burgers en een sociaal/maatschappelijk
project met een interactief karakter?
23) Wanneer is in uw optiek samenwerken met burgers burgerparticipatie?
24) Hoe ondersteunt de gemeente E-M burgerinitiatieven?
25) Hoe gaat de gemeente E-M burgerinitiatieven in de toekomst ondersteunen?
26) Is de werkgroep participatie met deze vragen bezig?
27) Wordt de werkgroep participatie op de hoogte gehouden van burgerinitiatieven in
onze gemeente?
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