
Bijlage 2 Vragen perspectiefnota 
 
Evaluatie wijkgericht werken 2007 
 
Inleiding 
In 2002 zijn we in bergen gestart met wijkgericht werken. Het Convenant wijkgericht werken 
werd opgesteld en ondertekend door een vijftal verenigingen en de gemeente. Vervolgens 
zijn we in 2003 gestart met drie pilotprojecten, waarbij met bewoners samen een wijkplan 
werd opgesteld. Inmiddels zijn twee wijkplannen uitgevoerd en is één plan nog in uitvoering. 
In 2005 zijn vier nieuwe wijkplannen opgesteld, die in 2006 door de raad zijn vastgesteld. De 
wijkplannen worden deels in 2007 uitgevoerd. In de wijken, waarvoor een wijkplan is 
opgesteld is een duurzame dialoog tot stand gebracht met de bewoners. Met vallen en 
opstaan leren gemeente en bewoners elkaar steeds beter te vinden en te verstaan.  
 
Om de twee jaar evalueren we het wijkgericht werken. We hebben naar alle wijkverenigingen 
en projectleiders een vragenlijst opgestuurd. U kunt de vragenlijst nalezen in de bijlage. 
Doel van de evaluatie is na te gaan of het wijkgericht werken daadwerkelijke een bijdrage 
levert aan het verkleinen van de kloof tussen bewoners en de gemeente (bestuur en 
organisatie) en of het de leefbaarheid in de wijken vergroot. 
 
Uit de evaluatie van maart 2004 kwam naar voren dat de bewonersverenigingen positief 
waren over de invoering van het wijkgericht werken. Maar ze stonden nog afwachtend ten 
opzichte van de uitvoering van alle plannen. Er bestond nog niet veel vertrouwen in de 
gemeente. Dat is ook de reden geweest dat een aantal verenigingen graag een convenant 
met de gemeente afsloot om de continuïteit van het wijkgericht werken te waarborgen. 
 
Inmiddels zijn twee van de drie wijkplannen, die in 2004 zijn gestart, uitgevoerd of in de 
afrondende fase. Vier nieuwe wijkplannen hebben het daglicht gezien en bevinden zich in de 
startfase van uitvoering. De vraag is uiteraard of de laatste twee jaar van wijkgericht werken 
tot een andere uitkomst bij de evaluatie hebben geleid.  
 
11 van de 15 bewonersorganisaties hebben het formulier ingevuld. Twee organisaties gaven 
aan dat zij het formulier niet in te willen vullen omdat zij als organisatie zelf nog onvoldoende 
betrokken zijn bij het wijkgericht werken. Eén organisatie heeft wel een reactie gegeven 
maar meer richting andere verenigingen dan over het wijkgericht werken zelf. 
 
De vragen aan de wijkverenigingen gaan over het Convenant en de uitvoering hiervan door 
henzelf en de gemeente. Daarnaast komt het opstellen en uitvoeren van de wijkplannen aan 
de orde. Ook worden vragen gesteld over de communicatie in het algemeen tussen de 
gemeente, bewoners en verenigingen. 
 
De conclusie is dat er veel diversiteit bestaat tussen de antwoorden van de 
bewonersorganisaties. Maar er valt wel een grote lijn uit de gegevens te halen. Met name 
over de uitwerking van het convenant hebben de verenigingen uiteenlopende meningen. De 
verenigingen zijn positief over contacten en de relatie tussen gemeente en bewoners bij het 
opstellen van een wijkplan met hier en daar een kritische noot. 
 
De evaluatie volgt de onderdelen van de vragenlijst.  De grote lijnen in de beantwoording en 
commentaren van de respondenten zijn leidend. De onderdelen worden afgesloten met een 
conclusie en een aanbeveling.  
 
De evaluatie wordt met de bewonersorganisaties besproken in februari 2007. De evaluatie 
wordt in maart 2007 aan de raad aangeboden samen met het jaarplan en de 
uitvoeringsplannen van 2007. 
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Leeswijzer 
De evaluatierapportage volgt de vragenlijst. De vragenlijst is in de bijlage aan dit stuk 
toegevoegd. 
De opbouw van de rapportage is als volgt. 
 
Paragraaf 1. Convenant 
Paragraaf 2. Wijkplannen 
Paragraaf 3. Communicatie 
Paragraaf 4. Organisatie wijkgericht werken in de wijk/buurt 
Paragraaf 5. Overig 
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Paragraaf 1. Het convenant 
 
In 2002 is een convenant ondertekend door een aantal bewonersverenigingen en de 
gemeente. (zie ook de bijlage) Later heeft een aantal nieuwe verenigingen zich aangesloten 
bij het convenant. 
Het convenant houdt afspraken in over hoe de gemeente communiceert met de verenigingen 
en andersom. De vragen over het convenant zijn ingevuld door de verenigingen, die het 
convenant hebben ondertekend. 
 
Evaluatie convenant 
In het Convenant hebben gemeente en wijkverenigingen afspraken vastgelegd over de 
onderlinge communicatie, de informatieverstrekking en de advisering richting gemeente. 
Echter de afspraken zijn zeer summier beschreven en voor meerdere uitleg vatbaar. Dat 
komt ook terug in de beantwoording van de vragen door de wijkverenigingen. Er is geen 
invulling gegeven aan bijvoorbeeld het door de gemeente informeren van de 
wijkverenigingen over nieuwe ontwikkelingen, op welke wijze dat moet gebeuren en welke 
onderwerpen aan de orde komen. 
Ook binnen de organisatie is daar geen duidelijkheid over. Alerte collega’s informeren altijd 
bij de projectleiders over wat te doen bij wijkaangelegenheden. Maar soms gebeurt dat ook 
niet. Kortom er ontbreekt een gemeenschappelijk referentiekader. 
Tevens geeft de gemeente onvoldoende inzicht in wat er gebeurt met het gegeven advies, 
gevraagd en ongevraagd, en hoe de verdere procedure van de afhandeling van een 
onderwerp verloopt. 
 
De wijkverenigingen geven wel aan dat zij van mening zijn dat de bewoners van de wijk 
voldoende door hen worden geïnformeerd. 
 
Wat betreft het geven van ongevraagd advies aan de gemeente geven de wijkverenigingen 
aan dat dat nog onvoldoende gebeurt. Reden hiervan ligt veelal in het feit dat de 
verenigingen werken met vrijwilligers. De vrijwilligers hebben het al druk genoeg met het 
opstellen van wijkplannen, de werkgroepen, activiteiten in de buurt. De verenigingen 
ontvangen wel alle raads- en commissiestukken. Dit zijn echter vaak flinke pakketten waaruit 
relevante gegevens gehaald moeten worden. Dat vergt veel tijd en inzet. 
 
Wel worden de verenigingen steeds vaker in een voorstadium van beleidsontwikkeling 
betrokken en gericht uitgenodigd voor informatie- en inspraakbijeenkomsten. Denk hierbij 
aan bestemmingsplannen, nota Detailhandel en accommodatiebeleid. 
 
Uiteindelijk beantwoorden de meeste verenigingen de vraag of het convenant in de praktijk 
voldoet met een neutraal antwoord. 
 
Conclusie en aanbeveling 
De afspraken vanuit het Convenant zijn niet concreet genoeg en voor ruim uitleg vatbaar. 
Een oplossing hiervoor is het opstellen van een gemeenschappelijk referentiekader. 
Samen met de bewonersverenigingen en de organisatie wordt een gemeenschappelijk 
referentiekader met betrekking tot het convenant uitgewerkt. In het kader worden concrete 
afspraken gemaakt over de invulling van de convenantvoorwaarden. Het vastgestelde kader 
wordt vastgelegd in een notitie interactieve beleidsvorming. 
In de notitie interactief besturen zijn onderwerpen en mate van informatievoorziening en 
inspraak op elkaar afgestemd. De notitie geeft zowel aan de verenigingen als aan de 
organisatie een helder beeld van bij welke ontwikkeling men wat kan verwachten of welke 
acties men dient te ondernemen richting gemeente/bewoners. 
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Paragraaf 2. Wijkplannen  
 
Dit onderdeel van de vragenlijst is ingevuld door de wijkverenigingen, die samen met de 
gemeente een wijkplan voor hun wijk hebben opgesteld. 
 
Evaluatie wijkplannen 
De verenigingen zijn tevreden over de overlegstructuur met de gemeente. Ook de 
informatieverstrekking richting vereniging en bewoners van de wijk wordt positief ervaren. 
Wel geeft een aantal verenigingen aan dat het hele proces veel tijd en inzet van de 
(bestuurs-)leden van de vereniging vraagt. 
 
De inbreng van en de communicatie aan bewoners van de wijk door de verenigingen wordt 
als goed ervaren. De verenigingen geven aan dat bewoners hen weten te vinden als er een 
knelpunt in de wijk wordt gesignaleerd. De verenigingen plaatsen een kanttekening bij de 
uitvoering van het wijkplan en het oplossen van meldingen. Het duurt te lang voordat kleine 
knelpunten in de wijk opgelost worden. Dat kan gevolgen hebben voor de betrokkenheid van 
de bewoners bij het wijkgericht werken.  
Het wijkgericht werken heeft een positief effect op de mening van bewoners over de 
gemeente maar dat kan snel weer omslaan als de uitvoering van de wijkplannen de planning 
niet haalt of na een besluit van de raad weer wordt teruggedraaid. De reconstructie van de 
Laanweg in Schoorl-Centrum is hier een voorbeeld van. 
 
De betrokkenheid van het college en/of de wijkwethouder wordt wisselend ervaren door de 
verenigingen. Dat komt onder vooral door de wisselingen in het bestuur (ziekte en overlijden 
en de verkiezingen). Daarbij wordt aangetekend dat de projectleider een goede constante 
bijdrage aan het proces levert. 
 
De bewonersorganisaties zijn zeer tevreden over de bijeenkomsten in de wijk, die in het 
kader van de wijkplannen zijn georganiseerd. Ook andere gemeentelijke 
informatiebijeenkomsten, zoals inloopbijeenkomsten, informatieavonden, worden als goed 
beoordeeld. De verschillende communicatie-instrumenten, die zijn ingezet, zoals 
nieuwsbrieven en wijkbijeenkomsten vormen een goed middel om de bewoners te 
informeren. 
 
Over de inhoud van het wijkplan zijn alle verenigingen tevreden. De wijkplannen geven goed 
weer wat er leeft in de wijk en welke knelpunten door de bewoners worden ervaren. Daarbij 
wordt duidelijk in het wijkplan aangegeven wie verantwoordelijk is voor het oplossen van het 
knelpunt. De wijkvereniging plaatst zich zelf in de rol van intermediair tussen bewoners en de 
gemeente. 
 
De wijkverenigingen zien het wijkplan als goede basis voor het beheer en onderhoud en 
ontwikkeling van en in de wijk. Maar dan moeten de oplossingen voor de knelpunten en de 
uitvoeringsplannen wel opgenomen worden in de gemeentelijke begroting en 
meerjarenramingen. 
 
De verenigingen zijn positief over de rol en taak van de projectleiders maar minder over de 
invloed van de projectleiders op de planningen van de gemeentelijke organisatie. Veel 
toegevoegde commentaren geven aan dat de verenigingen van mening zijn dat de 
projectleiders meer bevoegdheden of “strepen” moeten krijgen om de invloed vanuit de 
wijken meer vorm te kunnen geven.  
De invloed van de projectleiders op de organisatie is nog te veel afhankelijk van het 
onderwerp/afdeling. Binnen de organisatie wordt nog onvoldoende rekening gehouden met 
de wijkplannen en wensen en ideeën vanuit de wijk. 
De verantwoordelijkheid van de uitvoering van de wijkplannen ligt bij de gemeente. Dat is 
voldoende helder. Wel geeft een vereniging aan dat ze moet uitkijken om niet de 
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verantwoordelijkheid over te nemen. Ook wordt bij de betreffende vraag aangegeven dat het 
misschien een idee is om een informatiebijeenkomst te organiseren over hoe een gemeente 
werkt. 
 
De financiële vertaling van de wijkplannen is voor de verenigingen niet duidelijk. Veel hangt 
af van provinciale subsidies en planningen van diverse organisatieonderdelen.  
 
De wijkplannen worden gedragen door een meerderheid van de wijkbewoners. Van 
actualisatie van de wijkplannen is nog geen sprake. In de meeste wijken is net gestart met 
het uitvoeringsplan. Wel geven de wijkplannen een visie over de wijk weer voor de komende 
jaren.  
 
Conclusie en aanbeveling 
De organisatie gaat te vrijblijvend om met de input van bewoners (wijkplannen). Hierdoor 
hebben de bewoners geen zekerheid over uitvoering van de aangedragen plannen. Ook is 
het nog onvoldoende duidelijk wat de status van de wijkplannen is zowel bij de verenigingen 
als bij de organisatie en het bestuur. Er moet duidelijk een scheiding gemaakt worden tussen 
wijkplannen en de uitvoeringsplannen. De uitvoeringsplannen worden leidend in de 
planningen van de organisatie (hoofdlijnenakkoord) en worden opgenomen in de begroting 
en meerjarenraming.  
De wijkverenigingen ervaren de bevoegdheden van de projectleiders als onvoldoende. De 
projectleiders hebben te weinig mogelijkheden om de inbreng van de bewoners op de 
afdelingsplanningen te krijgen. Ook hebben ze geen invloed op de uitvoering en planning 
van projecten in de wijk. De projectleiders worden wel aangesproken op het feit dat een 
project niet volgens afspraak uitgevoerd wordt of uit de planning loopt. Dat is de reden dat de 
projectleiders “meer strepen” moeten krijgen. De functie van projectleider wordt een functie 
met duidelijke bevoegdheden. Door de status van de functie wordt de inbreng van de 
bewoners beter vormgegeven en ingepast in de ontwikkeling van nieuw beleid. De uitdaging 
is om bij de reorganisatie tot een goede omschrijving en invulling van de functie te komen. 
De naam projectleider wijkgericht werken dekt de lading niet. De rol van projectleiders is 
gericht op het proces van samenwerking tussen organisatie, bewoners en derden. Geef dat 
dan ook in de functiebenaming aan. 
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Paragraaf 3. Communicatie 
 
Dit onderdeel van de evaluatie is door alle wijkverenigingen ingevuld. 
 
Evaluatie overlegstructuur 
Over het algemeen zijn de verenigingen redelijk tot goed tevreden over het contact met de 
gemeente. Maar daarbij wordt aangegeven dat het nog te veel afhankelijk is van de 
afdeling/persoon waar de vereniging contact mee heeft. Zoals eerder beschreven zijn de 
verenigingen zeer tevreden over de contacten met de projectleiders. 
 
De gemeentelijke informatiebijeenkomsten worden goed beoordeeld. Bij bewonersavonden 
moet echter duidelijk worden aangegeven wie de bijeenkomst organiseert. In een aantal 
gevallen wordt meer diepgang en afstemming gewenst. 
 
Over de rol van de wijkverenigingen bij de presentatie van gemeentelijke plannen zijn de 
meningen verdeeld. Sommige wijkverenigingen willen juist wel meer samenwerking, vooral 
bij de voorbereiding van de bijeenkomsten. Anderen vinden het strikt de verantwoordelijkheid 
van de gemeente. 
 
De respons op de nieuwsbrieven en de gemeentelijke website vanuit bewoners is wisselend. 
De verenigingen en de gemeente hebben dit niet onderzocht. Wel komen er bij een aantal 
verenigingen reacties binnen op de nieuwsbrieven. Er zijn geen reacties bekend op de 
gemeentelijke website. 
 
Op de vraag of bewoners voldoende worden geïnformeerd wordt negatief geantwoord. De 
informatie op de gemeentepagina en de gemeentelijke website bevat onvoldoende 
informatie. De verenigingen geven aan dat de gemeente vaak alleen over de verplichte 
zaken de bewoners informeert, dan wel in een te laat stadium de bewoners informeert. En 
dan nog missen de verenigingen informatie. 
 
Conclusie en aanbeveling 
Teruggrijpend op de paragraaf over het convenant: het blijkt dat er verschil in perceptie is bij 
de wijkverenigingen en de gemeente over de mate van communicatie en de inhoud hiervan. 
De wijkverenigingen ontvangen veel informatie maar het is soms niet duidelijk wat relevant is 
en wat niet. De bewoners van de wijken ontberen deze informatie helemaal en zijn 
afhankelijk van de gemeentepagina in de Duinstreek en de website. Tussen de gemeente en 
de verenigingen moeten heldere afspraken gemaakt worden over wat de gemeente 
communiceert en wat de wijkvereniging.  
De verenigingen krijgen subsidie om onder meer nieuwsbrieven op te stellen. Ook zij hebben 
een verantwoordelijkheid in de communicatie naar hun achterban toe.   
Daarnaast moet maatwerk geleverd worden. Per onderwerp moet worden nagegaan wat het 
belang van de wijk is. In de notitie interactieve beleidsvorming wordt een kader opgesteld 
over de communicatie met de wijkverenigingen en de bewoners. Afhankelijk van het 
onderwerp en het maatschappelijk belang wordt een bepaald communicatie-instrument 
ingezet. 
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Paragraaf 4. Organisatie wijkgericht werken in de wijk/buurt 
 
Alle wijkverenigingen hebben deze vragen beantwoord. 
 
Evaluatie wijkverenigingen 
Het merendeel van de wijkverenigingen is rond de fusietijd opgericht. Een aantal is ontstaan 
vanuit een actiegroep. De meeste verenigingen zijn vanuit de bewoners zelf opgericht. 
Alleen in Saenegheest is het initiatief voor een bewonersvereniging vanuit de gemeente 
gekomen. 
De ontstaansgeschiedenis werkt bij de verenigingen nog door in de werkwijze. De ene 
vereniging werkt meer als een belangenorganisatie (Aagtdorp), terwijl andere verenigingen 
zich meer met uitvoeringsprojecten in de wijk bezig houden (Saenegheest). Weer anderen 
gaan zich meer richten op de sociale structuur en cohesie in de wijk (Egmond-Binnen). Dat 
kan als het zogenaamde “grijs en groen” in de wijk op orde is.  
 
Bij de nieuwe wijkverenigingen is het soms nog zoeken naar een goede overlegstructuur 
binnen de organisatie en met de achterban. De meeste verenigingen werken in een structuur 
met een bestuur en werkgroepen. In Egmond aan Zee werkt de vereniging met 
dorpsdeelvertegenwoordigers omdat de wijk groot is. 
 
Het deelnamepercentage van bewoners aan de vereniging varieert van 10% tot 60%. De 
meeste verenigingen zitten tussen de 30%-40%. Er is niet gevraagd naar de achtergronden 
van deze cijfers. De meeste verenigingen bestaan voornamelijk uit leden in de 
leeftijdscategorie van 40 plus. 
 
De besturen van de verenigingen zijn redelijk ingevuld. Het aantal bestuursleden varieert 
tussen de vijf en de negen leden. Tot nu toe levert de invulling van de functies niet of 
nauwelijks problemen op voor de verenigingen. Wel willen de meeste leden meer iets 
concreets doen zoals deelnemen aan specifieke werkgroepen of bepaalde activiteiten. 
 
De meeste verenigingen zien de toekomst van hun vereniging positief tegemoet. Dit is wel 
mede afhankelijk van de resultaten van het wijkgericht werken. 
 
Conclusie en aanbeveling 
De representativiteit van de verenigingen varieert per wijk. We hebben nu geen inzicht in 
waar dat aan ligt. Het is belangrijk dat de verenigingen kunnen buigen over een groot 
ledental temeer ze voor de gemeente een gesprekspartner zijn. Als de representativiteit van 
een vereniging niet helder is of onvoldoende, kan zij die rol niet goed meer vervullen. Samen 
met de verenigingen wordt onderzocht waarom bewoners al dan niet lid worden van de 
vereniging en hoe bewoners tegen de wijkvereniging aankijken. Hierdoor ontstaat inzicht in 
namens wie de vereniging spreekt. Dit is van belang bij het ontwikkelen van toekomstig 
beleid. Voor de gemeente moet het duidelijk zijn dat zij met de juiste partners om de tafel zit. 
 
Het aandeel van de jongeren in het wijkgericht werken is te laag. Juist voor deze doelgroep 
is het belangrijk om ook zijn invloed te laten gelden bij het ontwikkelen van beleid en 
verbetering van de leefbaarheid. Samen met de verenigingen en de afdeling Welzijn wordt 
een project gestart om meer jongeren bij de wijkgericht werken te betrekken. Dat moet op 
een voor de jongeren aansprekende wijze gebeuren. 
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Paragraaf 5. Overig 
 
Onder deze vragen vallen de vragen over de mening over de gemeente en verbeterpunten 
voor het wijkgericht werken. Alle verenigingen hebben de vragen beantwoord. 
 
Op de vraag of de mening over de gemeente na het invoeren van het wijkgericht werken is 
verbeterd, antwoorden de meeste verenigingen positief. Wel moet de gemeente zich aan de 
afspraken houden en sneller knelpunten in de wijken oplossen. 
 
Het wijkgericht werken heeft in de meeste wijken geleid tot meer betrokkenheid vanuit de 
bewoners met hun wijk. Door wijkbijeenkomsten en het werken in werkgroepen leren buren 
elkaar (beter) kennen waardoor het saamhorigheidsgevoel is vergroot. Ook het organiseren 
van schoonmaakacties in de wijk en het houden van buurtbarbeques dragen hiertoe bij. 
Mensen zijn meer met elkaar in gesprek en hebben een gezicht gekregen voor hun buren. 
 
Wijkgericht werken heeft ook de zelfwerkzaamheid bevorderd. Met name op het gebied van 
onderhoud van het groen en het tegengaan van zwerfvuil hebben de bewoners meer zelf 
gedaan en initiatieven genomen dan voorheen. 
 
Leerpunten voor de gemeente 
Uit elke evaluatie dienen leerpunten naar voren te komen. We hebben specifiek gevraagd 
naar leerpunten voor de gemeentelijke organisatie. In onderstaand rijtje staan alle leerpunten 
genoemd, die door de verenigingen zijn aangedragen. 
 
-De gemeente moet luisteren 
-De gemeente moet sneller kleine klachten en wensen afhandelen 
-De relatie projectleider/wijkteam moet aangescherpt worden 
-De wethouder moet meer sturing geven aan de uitvoering en terugkoppeling naar de wijk 
-De bewonersorganisaties moeten meer zekerheid krijgen over de uitvoering 
-De gemeente moet meer monitoren op de uitvoering 
-De gemeente moet tijdig informatie verschaffen en aandacht geven aan de mening van de 
bewoners 
-De gemeente moet sneller reageren op brieven 
-Er moet een omslag in het denken plaatsvinden in de organisatie 
-Bij alle projecten in de wijk moet de gemeente de vereniging informeren en niet vertrouwen 
op de informatie in de Duinstreek 
-De interne communicatie moet verbeterd worden 
-De terugkoppeling is belangrijk en moet sneller 
-De opzet van de organisatiestructuur moet meer horizontaal in plaats van verticale lijnen. 
 
Conclusie en aanbeveling 
Het wijkgericht werken heeft een positieve bijdrage geleverd aan het beeld dat bewoners 
hebben van de gemeente. Ook heeft het in grote mate de sociale cohesie en de 
zelfwerkzaamheid in de wijken in bevorderd.   
 
Wat een groot punt van zorg is voor de wijkverenigingen, is de uitvoering van knelpunten en 
wijkplannen. De gemeente heeft nog onvoldoende laten zien dat zij een betrouwbare partner 
is voor de bewoners als het gaat om uitvoering van plannen en nakomen van afspraken.  
De gemeente moet meer klantgericht en resultaatgericht gaan werken en dit ook beter 
uitdragen naar de bewoners toe. De reorganisatie is het startpunt om te laten zien dat we 
meer klantgericht gaan werken en onze dienstverlening willen verbeteren. Maar het zijn de 
mensen, die het moeten doen. Binnen de organisatie moet zowel bestuurlijk als ambtelijk de 
uitvoering van plannen en oplossen van knelpunten in de wijken hoog op de agenda staan. 
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Paragraaf 6. Interne evaluatie projectleiders 
 
De vragen aan de projectleiders zijn vooral gericht op de contacten binnen de organisatie 
met de wijkopzichters en de vakafdelingen. 
 
De projectleiders geven aan dat de organisatie en de afdelingen goed door hen zijn 
geïnformeerd. Wat de wijkopzichters betreft kan dat nog beter. Een reden is dat de 
wijkopzichters buiten het gemeentehuis werken en de projectleiders in het gemeentehuis. De 
afstand is groter. De wijkopzichters worden wel bij de overleggen met de 
bewonersorganisaties betrokken. 
 
Ook het college en de wijkwethouders worden goed geïnformeerd door de projectleiders. De 
lijnen zijn kort en er wordt regelmatig bestuurlijk overlegd met de bewonersverenigingen. 
 
De bewonersorganisaties spreken de projectleiders in toenemende mate aan. Hierdoor 
hoeven verenigingen niet zelf binnen het gemeentehuis uit te vinden wie hen kan helpen. De 
projectleider legt veelal de eerste contacten.  
Als een plan of project meer in de uitvoeringsfase terechtkomt is er intensiever contact 
tussen verenigingen en de vakspecialisten/afdeling. Toch blijven de projectleiders eerste 
aanspreekpunt ook als het inhoudelijk gaat over de uitvoering en planning van projecten. 
Hoewel de projectleiders geen rol in dat soort processen hebben worden ze door de 
bewoners wel als verantwoordelijke aangesproken als zaken niet goed of niet volgens 
afspraak verlopen. De projectleiders ervaren het als een gemis dat zij geen bevoegdheden 
hebben om mensen te kunnen aanspreken.  
 
De rol en taakomschrijving van de projectleiders zijn helder. Ook zijn de projectleiders 
tevreden over de facilitering. De projectleiders geven aan wijkgericht werken tijd kost. De 
projectleiders zijn voor 4 uur in de week aangesteld. Echter het wijkgericht werken kost 
aanmerkelijk meer tijd. De projectleiders zijn dan ook van mening dat voor het vervolg van 
wijkgericht werken meer capaciteit beschikbaar moet komen voor de functie van 
projectleider. 
 
De rolverdeling tussen de gemeente en de bewonersverenigingen is duidelijk. Wel wordt in 
elke wijk de samenwerking op een andere manier ingevuld. Er wordt echt maatwerk 
geleverd. Afhankelijk van de samenstelling van de vereniging en het bestuur van de 
vereniging bieden de projectleiders in meer of mindere mate ondersteuning. 
 
De rol en de taakomschrijving van de coördinator wijkgericht werken is helder. Van zowel de 
projectleiders als de coördinator wordt aangegeven dat zij hun verantwoordelijkheid hebben 
waargemaakt. 
 
Ook de functie van de wijkwethouder is duidelijk voor de betrokkenen. Een kantekening die 
hierbij gemaakt is, is dat de terugkoppeling van het bestuur richting bewoners sneller kan. 
Met name de duur van de bestuurlijke besluitvorming ligt hieraan ten grondslag. Relatief 
kleine besluiten nemen veel tijd in beslag. 
Een zelfde wijkwethouder gedurende een langere periode in de wijk is gewenst. Sommige 
wijken hebben teveel wisselingen gehad waardoor telkens de wijkwethouder opnieuw 
geïnformeerd moet worden en mensen aan elkaar moeten wennen. Dat leidt soms tot 
vertraging in de voortgang. 
In oktober 2006 is een start gemaakt met gebiedsgericht portefeuillehoudersoverleg voor 
Bergen, de Egmonden en Schoorl. Doel van het overleg is de wijkwethouders en betrokken 
collega’s te informeren over wat er speelt in de wijken. Inmiddels is het overleg geëvalueerd. 
Uit de evaluatie komt naar voren dat het tijdsbeslag op de medewerkers groot is. Er wordt 
voornamelijk over uitvoering van beleid gesproken. Besloten is om een scheiding te maken 
tussen uitvoering (medewerkers) en strategisch overleg (wijkwethouders en projectleiders). 
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Voor de uitvoering worden de drie overleggen samengevoegd tot één overleg voor alle drie 
de gebieden.  
 
De ervaringen met het overleg tussen projectleiders en de afdelingen zijn goed. Er zit ten 
opzichte van de vorige evaluatie veel vooruitgang in. Het wijkgericht werken krijgt steeds 
meer een plaats in de organisatie. Wel moet er meer ruimte in de planningen gecreëerd 
worden om ideeën en wensen vanuit de bewoners te kunnen oppakken.  
Ook het snel oplossen van kleine knelpunten in de wijk is nog voor verbetering vatbaar. Als 
de organisatie adequaat kan inspelen op de vraag vanuit de bewoners en zegt wat ze doet 
en doet wat ze zegt, dan krijgen en houden bewoners vertrouwen in de gemeente. Er is veel 
afgesproken maar nu moet dat ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.  
 
De ervaringen met de diverse overleggen zijn op zich goed. Er worden ervaringen 
uitgewisseld en men informeert elkaar over wat er speelt in een wijk en planningen worden in 
de gaten gehouden. Er wordt nog te weinig richting gegeven aan beleidsontwikkeling.  
 
De projectleiders geven aan dat er (te) veel overleg plaatsvindt. De vraag is of er zo veel 
overleggen noodzakelijk zijn of dat er overleggen samengevoegd kunnen worden.  
 
Conclusie en aanbeveling 
De projectleiders zijn positief over hun rol en taak binnen het wijkgericht werken. Ook de rol 
van de coördinator en de wijkwethouder beoordelen zij positief. De medewerking vanuit de 
organisatie is verbeterd ten opzichte van het verleden.  
 
De capaciteit voor het wijkgericht werken wordt als knelpunt ervaren. De projectleiders zijn 
voor 4 uur in de week aangesteld terwijl de tijdsbesteding aanmerkelijk meer is door 
projecten in de wijk en intensief contact met de wijkvereniging. Hierdoor komen projectleiders 
in de knel met hun reguliere werk omdat er geen sprake is van taakverschuiving of 
-overdracht binnen hun afdelingen. 
Om dit knelpunt op te lossen moet vanuit het management concreet invulling gegeven 
worden aan het deels vrijmaken van de betrokken projectleiders voor hun reguliere werk. 
 
De projectleiders geven aan dat er in de planningen op de afdelingen te weinig rekening 
wordt gehouden met input vanuit de bewoners. Hierdoor is er onvoldoende ruimte om 
adequaat in te spelen op wensen en ideeën vanuit de bevolking en wordt te traag 
gereageerd op knelpunten in de wijken. Het ontbreekt de projectleiders nu aan 
bevoegdheden om in te kunnen breken in de afdelingsplanningen en de begroting. In het 
hoofdlijnenakkoord heeft het college aangegeven dat in 2008 wijkplannen/uitvoeringsplannen 
leidend moeten zijn bij beleids- en planontwikkeling. Zonder bevoegdheden van de 
projectleiders, gedekt vanuit het management, kunnen projectleiders niet voldoen aan hun 
opdracht.  
 
Dat is één van de redenen om bij de komende reorganisatie de positie van het wijkgericht 
werken en de functie van projectleider en ook die van coördinator helder te positioneren in 
de nieuwe organisatiestructuur. Ook moet worden nagegaan of de functiebenaming wel de 
lading dekt. Projectleiders besteden nu veel tijd aan het monitoren van projecten en het 
zorgen voor goede interactieve processen.   
 
Ook de status van de wijkplannen moet helder zijn. Nu is het voor zowel de wijkverenigingen 
als de organisatie en het bestuur niet duidelijk wat de status is van het wijkplan. Het wijkplan 
is een instrument dat op meerdere manieren ingezet kan worden bij de ontwikkeling van 
beleid. Het wijkplan bevat echter ook een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan bevat de input 
van bewoners en gemeentelijke plannen met hieraan gekoppeld een planning en de 
financiële vertaling van de plannen. Juist het uitvoeringsplan moet leidraad voor de 
organisatie zijn bij het opstellen van afdelingsplannen en de begroting en meerjarenraming. 
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Het management draagt zorg voor ruimte in de planningen voor wijkgericht werken zodat de 
input vanuit de wijken ingepast wordt in de afdelingsplanning. Hierdoor is het mogelijk dat 
projectleiders beter met de vakspecialisten afspraken maken over knelpunten in de wijk 
zonder dat medewerkers klem komen te zitten met hun planning. 
 
Een ander instrument dat bijdraagt aan integraal wijkgericht werken is het gebiedsgericht 
portefeuillehoudersoverleg. Doel van het overleg is de wijkwethouders en betrokken 
collega’s te informeren over wat er speelt in de wijken. Inmiddels is het overleg geëvalueerd. 
Tijdens het overleg wordt voornamelijk over uitvoering van beleid gesproken. Besloten is om 
een scheiding te maken tussen uitvoering (medewerkers) en strategisch overleg 
(wijkwethouders en projectleiders). Voor de uitvoering worden de drie overleggen 
samengevoegd tot één overleg voor alle drie de gebieden. Het strategisch overleg wordt 
gevormd door de wijkwethouders, de coördinator wijkgericht werken, de opdrachtgevers 
wijkgericht werken en de projectleiders. 
 
Er wordt veel overlegd in het wijkgericht werken met alle betrokkenen. Veel informatie en 
ervaring wordt uitgewisseld. Door overleggen in elkaar te schuiven en strakker te 
vergaderingen kan meer tijd vrijgemaakt worden voor de uitvoering. Uitvoering van afspraken 
schept vertrouwen in de organisatie bij de bewoners waardoor de kloof tussen bewoners en 
bestuur en organisatie verkleind wordt. En dat was en is het doel van wijkgericht werken.  
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