
Beleidsplan 2020 

Borns Onderzoek Platform (BOP)   
 

De missie: met eigen onafhankelijk onderzoek burgers inzicht bieden in 
maatschappelijk relevante lokale thema’s en projecten en beschikbare kennis 
daarover voor burgers toegankelijk maken en beschikbaar houden. En daarmee 
bijdragen aan een geïnformeerd publiek debat.  

Het publiek onderzoekplatform is van en voor en door burgers van Borne, Zenderen 
en Hertme, werkt extern, is onafhankelijk, niet partij gebonden, positief-kritisch en 
professioneel. 

Visie 

Wat zou een publiek onderzoekplatform voor Borne, Zenderen en Hertme 
kunnen toevoegen? 

Een publiek onderzoekplatform Borne, Zenderen en Hertme wil mede op verzoek van 
burgers onderzoek doen naar maatschappelijke projecten en thema’s. Met zulke 
onderzoeken wordt kennis verzameld die voor alle burgers (digitaal via een website) 
beschikbaar is. Het platform is onafhankelijk. Het is een burgerinitiatief. Politieke 
partijen binnen de gemeente Borne kunnen uiteraard ook gebruik maken van het 
onderzoekplatform en de onderzoekresultaten. Het onderzoekplatform wil met haar 
werk inzicht bieden en informatie delen. Zo dragen wij bij aan bestuurlijke en 
democratische vernieuwing. Wij laten zien wat de besluiten en maatregelen in de 
praktijk betekenen bij burgers en in de publieke ruimte en wat de maatschappelijke 
effecten zijn?  

Het onderzoekplatform biedt alle inwoners van Borne, Zenderen en Hertme 
informatie of gebaseerd op onderzoek of via andere kanalen te verkrijgen zoals van 
andere websites via een systeem met doorlinken. Deze informatie bestaat uit 
bevindingen, beoordelingen en aanbevelingen over maatschappelijke onderwerpen, 
die ook voor burgers van de gemeente Borne relevant kunnen zijn. Die informatie is 
gewoon voor iedereen toegankelijk. 

Wat is de samenstelling van het publiek onderzoekplatform? 

Zo’n platform moet eerst bepalen wat er wordt onderzocht. Daarvoor willen we de 
inwoners vragen om suggesties en ideeën. Het platform maakt een keuze en stelt 
mede op basis van binnen gekomen suggesties prioriteit en volgorde vast. Daarna 
stelt men vast hoe, door wie en binnen welke tijd het onderzoek wordt uitgevoerd. Tot 
slot besluit men hoe de resultaten worden gepubliceerd. Om dat alles in goede 
banen te leiden hebben we een kleine bestuurlijke kerngroep van 5 leden en een 
grote groep vrijwillige onderzoekers met specifieke kwaliteiten en kennis die op 
afroep mee wil werken aan een bepaald onderzoek op hun terrein. Uiteraard wordt 
iemand aangewezen die de leiding krijgt over dat specifieke onderzoek. Het is wijs 
het publiek onderzoekplatform voor Borne, Zenderen en Hertme als zelfstandige, 



onafhankelijke, flexibele en slagvaardige eenheid een passende positie te geven. 
Daarom is het publiek onderzoekplatform in een zelfstandige stichting ondergebracht.   
De kleine, bestuurlijke kerngroep is zoals gezegd eindverantwoordelijk voor het 
onderzoek en de publicatie van de onderzoeksresultaten. De kerngroep voert niet 
zelf het onderzoek uit, maar geeft daar leiding aan en houdt er toezicht op.  

Hoe en voor wie komen de resultaten van de onderzoeken beschikbaar? 

Zo gauw een onderzoek is afgerond willen we de resultaten van het onderzoek voor 
iedereen beschikbaar stellen. Allereerst worden de onderzoeksresultaten 
aangeboden aan degene die eindverantwoordelijk is voor het onderzochte thema of 
project, tenzij er geen eindverantwoordelijke is.  Na het aanbieden van de 
eindresultaten volgt een openbare publicatie. We zijn een overeenkomst aangegaan 
met BorneBoeit en wel zodanig dat we elkaar wederzijds versterken. BorneBoeit doet 
verslag van ons onderzoek en brengt de conclusies van het onderzoek naar buiten 
op een voor de Bornse burger toegankelijke manier. Wij worden op onze beurt door 
de dagelijkse nieuwsvoorziening op BorneBoeit geattendeerd op mogelijk 
interessante thema’s of projecten.  

Hoe frequent vindt er een onderzoek plaats? 

Daar is vooraf moeilijk een antwoord op te geven. Dat zal onder andere afhangen 
van de aard van het te houden onderzoek. Is het een groot en complex project of 
thema?  Zijn de noodzakelijke gegevens gemakkelijk te vinden en toegankelijk? 
Hoeveel capaciteit en tijd is er beschikbaar om het onderzoek uit te voeren?  Het 
onderzoekplatform zou voor het eerste jaar vooralsnog op enkele onderzoeken 
kunnen mikken. Daarnaast kunnen we proberen bestaande informatie over het 
onderwerp of thema ook toegankelijk te maken.  

Welke onderzoekbronnen zijn er beschikbaar? 

In elk geval kan het onderzoekplatform gebruik maken van alle openbare stukken. 
Om  enkele lokale bronnen te noemen: de gemeentelijke begroting en jaarrekening,  
de website www.waarstaatjegemeente.nl, de staat van de gemeente, een 
tweejaarlijkse uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, openbare 
raadsstukken. Verder zijn er natuurlijk landelijke en provinciale openbare bronnen. 
Tweede Kamerstukken, rapporten van alle rekenkamers in Nederland via 
www.nvrr.nl, stukken van provinciale staten, landelijke rapporten etc. 

Wie betaalt het werk van het publiek onderzoek- en kennispunt? 

In principe voeren vrijwilligers het werk van het publiek onderzoek- en kennispunt 
Borne, Zenderen, Hertme uit. Kosten voor website, onderhoud website, eventuele 
onderzoekskosten, reiskosten en overige kosten moeten we dekken uit eigen 
middelen van de stichting. Daarvoor gaat de stichting op zoek naar externe bronnen 
zoals startsubsidies, fondswerving, giften, legaten, crowdfunding etc.   

 

 



Dit 1e jaar (2020) wordt dit beleidsplan met deze missie en visie verder uitgewerkt op 
basis van de ervaringen opgedaan vanuit het projectsubsidie van het Structuurfonds 
voor de Journalistiek (SvdJ). Het 1e onderzoek gaat over de verkeersveiligheid in het 
dorp Borne. In het bijzonder naar de Nieuwe Kerkstraat, waar het regiem van shared 
space geldt. Het 2e onderzoek zal gaan over het groenbeleid van de gemeente en 
vooral de kapvergunningen en de herplantplicht.  

De keuze voor dit 1e en 2e onderzoek is mede gebaseerd op een poll onder de 
burgers van de gemeente Borne. Zie www.borneboeit.nl/BOP-onderzoek. 

Aldus besloten in de bestuursvergadering van 21 maart 2020. 

 

Inmiddels hebben we als stichting BOP een bankrekening toegekend gekregen:  
NL92RABO 1027 3740 93      

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van de stichting Borns 
Onderzoek Platform, de heer drs. G.H.A.M. Lohuis, 06-20432858, email:     
lohuis.fons@gmail.com    

                                      


