
Gemeente 
Hellendoorn 

Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 17INT06398 

Datum vergadering: j A RJ o n J A 
Nota Openbaar: Ja, de nota is openbaar 

^ Onderwerp: B&W-advies: Evaluatie particulier groenbeheer Haarle 

Advies: 
1. Kennisnemen van de evaluatie van het particulier groenbeheer in Haarle. 
2. De overeenkomst verlengen tot 1 januari 2019 . 
3. De kosten ad C 4.500,- - ten laste brengen van het reguliere gemeentelijke budget voor groenonderhoud. 
4. In oktober 2018 opnieuw met PB Haarle evalueren of de overeenkomst wordt verlengd. 
5. Nieuwe initiatieven vanuit de samenleving, om grootschalig particulier groenbeheer uit te voeren, met een 
positieve grondhouding beoordelen. 

Besluit B en W: CoO^CXYO ĈfcK*ĉSİ 

Korte samenvatting: 
Op 22 maart 2016 heeft u besloten het niet-specialistische groenonderhoud binnen de bebouwde kom van 
Haarle over te dragen aan het Plaatselijk Belang Haarle. Er is hiervoor een overeenkomst gesloten voor een 
proefperiode van twee jaar, te weten van 1 mei 2016 tot 1 mei 2018. 
Afgesproken is dat aan het eind van deze periode een evaluatiemoment plaatsvindt. Recentelijk heeft deze 
evaluatie plaatsgevonden. In de basis is de proef van beide kanten goed bevallen. Plaatselijk Belang Haarle heeft 
verzocht om de overeenkomst met een half jaar te verlengen, zijnde tot 1 januari 2019. Wij stellen voor hier aan 
mee te werken. 

Aanleiding: 
Plaatselijk Belang Haarle (hierna te noemen PB Haarle) is, conform het gedachtengoed van Right to Challenge, in 
2016 de uitdaging aangegaan om voor twee jaar het niet-specialistische onderhoud in gemeentelijk openbaar 
groen uit te voeren. Er is toen afgesproken om na twee jaar deze pilot te evalueren. 

Relevante eerdere besluiten: 
16int01178 Voorwaarden particulier groenbeheer Haarle. 
16int01766 Overeenkomst particulier groenbeheer Haarle. 

Doelstelling: 
De opgedane ervaringen te evalueren. 

Oplossing/evaluatie: 
Ervaring PB Haarle 
PB Haarle heeft de bebouwde kom van Haarle ingedeeld in een zevental werkgebieden en vervolgens zijn alle 
verenigingen, sociale en culturele instellingen in Haarle uitgenodigd om deel te nemen in het groenonderhoud. 
Uiteindelijk hebben zes instellingen actief bijgedragen. Eén van deze organisaties had moeite met de inzet van 
haar leden en heeft een deel van het werkgebied overgedragen. Deze organisatie wil ook niet continueren. 
De overige deelnemers zijn gelukkig met de werkzaamheden en waarderen de mogelijkheid om hun sociale 
functie in de samenleving op deze wijze te ondersteunen. Zie verder het evaluatie-verslag Groenbeheer 2017 
van PB Haarle (bijlage 1, kenmerk l8 INK00842) . 
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Men is in 2017 eerder in het seizoen gestart met het groenonderhoud. Hierdoor werd het werk eenvoudiger en 
het onkruid makkelijker beheersbaar (al is dat uiteraard ook afhankelijk van de klimatologische omstandigheden). 

Andere ervaringen zoals PB Haarle die heeft verwoord zijn (zie bijlage 2, kenmerk 17INK09394): 
'Vrijwill igerswerk is geen gegeven. Inwoners zijn best bereid om een keer actief te zijn. Langdurige inzet 
is een uitzondering, zeker niet de regel'; 
'Het groenbeheer is heel belangrijk voor onze vereniging. Zonder zouden wi j hogere lidmaatschappen 
moeten rekenen aan de ouders'; 
'Haarle ziet er beter uit nu de inwoners het groenbeheer in eigen hand hebben.' ; 

'Ik geniet van de reacties van de omgeving. 'Tuinman, wi l t u een bakje koff ie! ' En dan drinken wij ook 
een kopje koffie met aanwonenden. Haarle wordt weer gezellig door het groenbeheer'. 

Met het eerste citaat onderkent PB Haarle de uitdaging in continuïteit, voor wat betreft de inzet van vrijwill igers, 
om zo aan de gestelde doelen te voldoen. Vanuit de verenigingen komt dan ook de wens om de pilot voort te 
zetten, maar voor een korte periode. De organisaties zelf en ook PB Haarle zijn er namelijk niet zeker of men de 
vrijwilligers weet te behouden voor de langere termijn. Vandaar dat men de overeenkomst vooralsnog slechts tot 
1 januari 2019 wil voortzetten. 
Dat overheidsparticipatie in de vorm van het particulier groenbeheer in Haarle flink bijdraagt aan de sociale 
cohesie in het dorp staat ook buiten kijf. 

In tabel 1 zijn de organisaties weergegeven die het particulier groenbeheer in Haarle uitvoeren. Tevens is in de 
tabel de verdeling van de vergoeding opgenomen. Zoals aangegeven berust de eindverantwoordelijkheid van het 
gehele project bij het bestuur van Plaatselijk Belang Haarle, elke organisatie heeft een eerste aanspreekpunt. 

Buurt Organisatie Vergoeding 
Kappertskaamp Dorsclub C 550 
De Marcke Dorsclub C 550 
Bloemenweide/sportpark Tennisvereniging C 1.600 
Wiegerstraat Vrienden Schurinkhoeve C 1.100 
Enkweg Stichting Jeugdraad C 1.600 
Kerkweg Vrienden Schurinkhoeve C 900 
Molenweg Ouderenkoor C 200 
Coördinatie Stichting Jeugdraad C 500 

Scouting Gestopt eind 2017 
Tabel 1: Overzicht uitvoerende organisaties en vergoedingen particulier groenbeheer Haarle. 

Uw college wordt jaarlijks op initiatief van PB Haarle uitgenodigd voor een overleg. Wellicht is het in 2018 een 
goed moment dat raadsleden ook bij dat bewuste overleg aanschuiven om de ervaringen vanuit PB Haarle te 
vernemen. 

Ervaring gemeente 
De eigen ervaringen zijn positief. Naast eigen schouwen, is een paar keer per jaar samen met de contactpersoon 
van PB Haarle een rondgang door de kern van Haarle gemaakt. Doordat de lijnen kort zijn en de contacten goed, 
konden snel afspraken worden gemaakt. De afgesproken beleidslijn om het groen op het onderhoudsniveau B te 
beheren, is goed gelukt. 
Met betrekking tot onkruid op verhardingen (niet in het pakket van Haarle, maar een vraag van PB Haarle), 
beraden wij ons nog op welke aanpak het meest efficiënt en voordelig is. 

Klachten 
Met betrekking tot het onderhoud van het openbare groen in Haarle zijn er in 2016 en 2017 bij de gemeente 
respectievelijk één klacht en drie klachten binnengekomen. Deze klachten zijn, zoals afgesproken, doorgespeeld 
naar PB Haarle en vlot verholpen. 
Ook bij PB Haarle zelf zijn weinig klachten binnengekomen over de staat van onderhoud van het openbare groen. 
De enkele klacht die er was is direct door PB Haarle opgepakt. Er kwamen bij de start van het project wel de 
nodige 'waarom-vragen' bij PB Haarle binnen. Deze vragen heeft PB zelf beantwoord. 

Huidige overeenkomst 
De huidige overeenkomst is afgesloten voor twee jaar, met een jaarlijkse vergoeding van C 7.000,-- per jaar. De 
uitkering vond plaats in twee gelijke termijnen van C 3.500,-- op 1 juni en 1 november. Daarnaast is er eenmalig 
een bedrag van C 500,-- uitgekeerd ten behoeve van aanschaf van materiaal en persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
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Voorstel nieuwe overeenkomst 
Zoals hierboven al gesteld heeft PB Haarle bij de evaluatie aangegeven de overeenkomst graag te willen 
verlengen tot 1 januari 2019. Dat betekent een voortzetting met acht maanden. 8/1 2 e deel van de jaarlijkse 
vergoeding van C 7.000,-- maakt C 4.666,-- . 
In overweging nemende dat de voorjaarsschoonmaak van maart/april 2018 nog valt onder de huidige 
overeenkomst (en dus al vergoedt is), maar dat PB Haarle bij de start van de werkzaamheden in 2016 wat extra 
inspanning heeft geleverd om op niveau te komen stellen wij het volgende voor. De vergoeding voor de periode 
van 2 mei 2018 tot 1 januari 2019 vaststellen op C 4.500,-- en een nieuwe overeenkomst opstellen. 

Particulier groenbeheer algemeen 
Particulier groenbeheer is een geschikt onderwerp voor overheidsparticipatie. Helemaal omdat in dit specifieke 
geval het idee vanuit de (Haarlese) gemeenschap zelf is gekomen. Belangrijk bij dit soort trajecten is dat op een 
open en constructieve wijze met elkaar van gedachte wordt gewisseld. Dat is met een organisatie als PB Haarle 
uitstekend gelukt. Er staat een goede (flexibele) organisatie, er is beleidsmatig een contactpersoon, er is een 
aanspreekpunt op uitvoeringsniveau en Haarle beschikt over betrokken en elkaar enthousiasmerende burgers. 

Een steady organisatie van gezamenlijke deelnemers is bij particulier groenbeheer van cruciaal belang. Een 
kleinere, niet-verenigde groep (bijvoorbeeld een straat of enkele individuele burgers) kan die continuïteit niet 
altijd bieden. Zelfs een actieve gemeenschap zoals in Haarle, blijkt na verloop van tijd moeite te krijgen met het 
inzetten van derden bij het onderhoud van openbaar groen. Werken in en met groen betekent beheer van 
levende materialen. Het groeit en bloeit en vertegenwoordigt gemeenschapskapitaal. Dat vergt geen 
vrijblijvendheid. 

Kleinschalige particuliere groenbeheerprojecten juichen we als gemeente toe (het bevordert o.a. de sociale 
cohesie), en kan een beplantingsvak net wat meer cachet geven, maar valt meer onder burgerparticipatie. Daar 
moet ook geen vergoeding tegenover staan, anders dan bij een project met omvang zoals in Haarle. Begeleiding 
en advisering etc. kosten dan meer dan dat het sec oplevert. 

Bij 'right to challenge' kunnen bewoners taken van overheden overnemen als zij denken dat het slimmer, 
goedkoper of anders kan. Het project Haarle moet dan ook veelmeer gezien worden vanuit de gedachte van 
'right to challenge'. Het gaat verder dan burger-A)verheidsparticipatie op een kleinschalig niveau. 
Qua schaalgrootte moeten we dan ook kijken naar de kernen en eventueel de wijken. Voordeel van de kernen is 
dat daar vaak een brede diversiteit van organisaties/verenigingen zit, waar alle bewoners bij betrokken zijn. 
Inwoners van de wijken zijn in verhouding veel vaker lid van 'wijk-overschrijdende' verenigingen. 
Mochten zich andere PB's of wijkverenigingen melden met een soortgelijk initiatief dan gaan wij dat uiteraard 
vanuit een positieve grondhouding beoordelen. 

Effecten: 
Het verlengen van de overeenkomst met PB Haarle betreffende het niet-specialistisch onderhoud van het 
openbare groen in de kern Haarle. 

Planning: 
Na uw instemming met punt twee van deze nota kan een nieuwe overeenkomst worden gesloten met PB 
Haarle. 

Financiële consequenties: 
De vergoeding past binnen het reguliere gemeentelijke budget voor groenonderhoud. De kosten ad C 4 . 5 0 0 , -
daarom ten laste brengen van het reguliere gemeentelijke budget voor groenonderhoud. 

Personele consequenties: 
Geen. 

Juridische consequenties: 
N.v.t. 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Het particulier groenbeheer in Haarle is een goed voorbeeld van participatie in de openbare ruimte. 
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Communicatie: 
Na het besluit PB Haarle informeren. 

Overige consequenties: 
N.v.t. 

Bijlagen: 
1. Evaluatie-verslag Groenbeheer 2017, PB Haarle, 18INK00842 
2. Opgetekende ervaringen Haarle, 17INK09349 
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