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Gevraagde beslissing

Het bijgevoegde rapport “Evaluatie Wijkgericht Werken”
vast te stellen en de aanbevelingen hieruit over te nemen.
Deze luiden:
• Stuurgroep in staat stellen om als procesbewaker te
fungeren, qua planning, wijkkeuze, wijkplannen en
projectvoortgang, zodat de bewoners sneller resultaat
zien.
• Insteken op het beter maken van de communicatie,
waarbij de gemeente naar het dorp, de wijk of de buurt
gaat in plaats van andersom.
• Bewonersbijeenkomsten in de wijk zelf houden in plaats
van in het gemeentehuis, zodat de inloop laagdrempelig
is.
• De wijkpeilingen kenden een lange doorlooptijd, en
moeten (veel) sneller.

Bevoegdheid

Gemeenteraad

Inleiding en probleemstelling

Begin 2012 heeft de raad de kadernota “Van beheer naar meer”
over het wijkgericht werken vastgesteld. De kadernota heeft als
doel om vormen van burgerparticipatie zoals het wijkgericht
werken verder te ontwikkelen en toe te gaan passen. De
ontwikkeling van het wijkgericht werken is een geleidelijk proces,
in eerste instantie gericht op de beheersaspecten in de openbare
ruimte door het houden van “wijkpeilingen” en het afsluiten van
“wijkovereenkomsten met bewoners”.
Er is afgesproken dat er wordt gestart met 2 pilots en dat deze in
het 1e kwartaal van 2014 geëvalueerd zouden worden. De
stuurgroep Wijkgericht Werken heeft het project en de
wijkpeilingen geëvalueerd qua proces en werkwijze. Hier zijn
conclusies een aanbevelingen uit voort gekomen, zie bijlage 1
“Evaluatieverslag wijkgericht werken”.
Het vorige college heeft zich inhoudelijk niet met het
evaluatieonderzoek beziggehouden. Afgesproken is dat dit aan
het nieuwe bestuur zou worden aangeboden.

Oplossing

Meetbare doelstellingen/output

Het coalitieakkoord 2014-2018 “Iedereen doet mee, iedereen
spreekt mee” heeft als uitgangspunt dat iedereen in de
gelegenheid is om mee te doen, zich betrokken weet en
bijdraagt. Hierbij past burgerinitiatief en burgerondernemerschap,
waarbij de gemeente een ondersteunende rol inneemt. Om
invulling te geven aan het coalitieakkoord, dienen we het accent
te verleggen naar de eigen verantwoordelijkheid van de burgers.
Hier verder invulling aangeven vraagt een andere manier van
denken. In plaats van zaken van ontzorgen of het uit handen
nemen is het nu van belang de inwoners te faciliteren. Met de
ontwikkeling van wijkgericht werken zijn we hier voorzichtig
stappen in aan het maken. Het wijkgericht werken zorgt er voor
dat medewerkers de wijk ingaan en in direct contact zijn met de
omgeving en bewoners.

•

De eerste ervaringen met het wijkgericht werken hebben
tot nu toe geresulteerd in 2 wijkovereenkomsten, zie
bijlage 2 (Van Gelderwijk) en 3 (Pakhuizenwijk). De
wijkovereenkomsten worden beheerd door de twee
wijkcoördinatoren van de gemeente.

•

Het evaluatierapport heeft de volgende aanbevelingen
opgeleverd om het project wijkgericht werken te
verbeteren:
Rol stuurgroep:
Stuurgroep in staat stellen om als procesbewaker te fungeren,
qua planning, wijkkeuze, wijkplannen en projectvoortgang, zodat
de bewoners sneller resultaat zien.
Communicatie:
Insteken op het beter maken van de communicatie, waarbij de
gemeente naar het dorp, de wijk of de buurt gaat in plaats van
andersom.
Bewonersbijeenkomsten:
In de wijk zelf houden ipv in het gemeentehuis, zodat de inloop
laagdrempelig is.
Snelheid:
De wijkpeilingen kenden een lange doorlooptijd, en moeten
(veel) sneller.
Beslag op middelen

Voor het wijkgericht werken is in de kadernota (programma
openbare ruimte) € 30.000 opgenomen opgebouwd uit
wijkbudgetten (7 wijken à € 4000,- per wijk) en € 2000,- voor de
communicatie.
Er wordt een beperkt beroep gedaan op de beschikbare
middelen. De toegevoegde waarde van het wijkgericht werken zit
hem in het bijeenbrengen en verbinden van verschillende
partijen rond een thema. Ook het vooral samen aan een
oplossing gaan werken. Ondanks dat tot op heden de kosten niet
al te hoog zijn, blijven de gelden uiteraard wel besteedbaar. De
verwachting is dat er jaarlijks meer wijkpeilingen zullen
plaatsvinden, en er dan vaker een beroep op het budget wordt
gedaan.

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de gemeentesecretaris a.i.,
de burgemeester,
J. Sutmuller
Bijlage: besluit

P. C. Tange

De raad van de gemeente Wormerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 27 mei jl;
1. Het bijgevoegde rapport “Evaluatie Wijkgericht Werken” vast te stellen en de conclusies en
aanbevelingen over te nemen;
2. Het rapport aan te bieden aan de raad;
b e s l u i t:
Het bijgevoegde rapport “Evaluatie Wijkgericht Werken” vast te stellen en de aanbevelingen
hieruit over te nemen. Deze luiden:
• Stuurgroep in staat stellen om als procesbewaker te fungeren, qua planning, wijkkeuze,
wijkplannen en projectvoortgang, zodat de bewoners sneller resultaat zien.
• Insteken op het beter maken van de communicatie, waarbij de gemeente naar het dorp, de
wijk of de buurt gaat in plaats van andersom.
• Bewonersbijeenkomsten in de wijk zelf houden in plaats van in het gemeentehuis, zodat de
inloop laagdrempelig is.
• De wijkpeilingen kenden een lange doorlooptijd, en moeten (veel) sneller.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op

B&R/MP

de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P.C. Tange

