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Onderwerp: uitwerking actiepunten evaluatie wijkgericht werken 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - De raad neemt kennis van de inhoud van de nota “uitwerking actiepunten 

evaluatie wijkgericht werken”; 
- De raad neemt kennis van de stapsgewijze invulling van de bezuinigingen op 

het wijkgericht werken tot een totaalbedrag van € 100.000 in 2016; 
- De raad stemt in met de uitwerking van verbeterpunt 1 (van wijk naar kern) 

• Actiepunt 1 
• Actiepunt 2 
• Actiepunt 4; 

- De raad stemt in met de uitwerking van verbeterpunt 3 (rol en status) 
• Actiepunt 1 
• Actiepunt 2 
• Actiepunt 3 
• Actiepunt 4; 

- De raad stemt in met de uitwerking van verbeterpunt 7 (concurrentiegevoelens) 
• Actiepunt 1 
• Actiepunt 3. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

In 2011 heeft de evaluatie van het wijkgericht werken plaatsgevonden. De evaluatie is 
uitgewerkt in de discussienotitie evaluatie kaders “Burgers Betrokken”. Deze notitie is in de 
ARC van 24 november 2011 besproken met de raad. Aan de hand van de evaluatie, de 
discussienotitie, overleg met de bewonersverenigingen en de discussie in de ARC is een 
meer concrete invulling gegeven aan de actiepunten, die in de evaluatie zijn opgenomen. 
De uitwerking van de actiepunten is nu aan de orde. 
 
Het concept stuk is op 17 september 2012 besproken met de wijkverenigingen. Een verslag 
van de bijeenkomst is aan de nota toegevoegd. De wijkverenigingen kunnen zich over het 
algemeen vinden in de uitwerking van de actiepunten. Alleen de wijkverenigingen uit 
Bergen hebben nog enige aarzeling bij het overgaan naar kernoverleggen. De wethouder 
heeft aangegeven dat het niet per se noodzakelijk is om voor een kernoverleg een aparte 
vereniging of stichting op te richten. Een convenant waarin de betrokken verenigingen 
afspraken maken over de bezetting, de verdeling van de financiën, stemverhoudingen en 
de doelstelling kan volstaan. In overleg met de coördinator subsidies worden nieuwe 
beleidsregels voor de verstrekking van de ondersteuningsubsidie, het verantwoorden van 
de subsidie en de mogelijkheden van het reserveren van gelden opgesteld. Dit is gepland 
voor november 2012. 
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Een aantal wijkverenigingen is het niet eens met het aangegeven probleem van de 
bestuursbezetting bij de wijkverenigingen. Toch blijkt uit overleg tussen de coördinatoren 
wijkgericht werken en de individuele wijkverenigingen dat er voldoende aanleiding is om dit 
als probleem te signaleren. Verscheidene wijkverenigingen hebben binnen het bestuur te 
maken met onderbezetting, andere besturen kunnen geen vervangers vinden voor 
voorzitters en secretarissen waardoor de huidige bestuursleden langer aanblijven dan ze 
willen. 
 
De coördinatoren hebben verschillende protocollen opgesteld voor participatietrajecten als 
het gaat om kleinere meer gangbare projecten zoals het herinrichten van wegen en groen. 
Deze protocollen zijn als bijlagen toegevoegd aan de notitie. Ook vind u in de notitie als 
bijlage een format voor een kernovereenkomst. Hierin kan duidelijk worden aangegeven 
wat de gemeente, in overleg met de kernoverleggen, de komende jaren aan projecten in de 
kern gaat uitvoeren. Dit instrument wordt gebruikt om de afspraken met de kernen beter 
binnen de organisatie te borgen. 
 
Tijdens de bijeenkomst is ook stilgestaan bij de bezuinigingen op het wijkgericht werken en 
een nieuwe verdeling van de beschikbare middelen naar kernen. De uitkomsten van die 
bespreking vindt u in de bijlagen terug. 
 
Tot slot blijkt in afwijking van de evaluatie dat zowel medewerkers als de wijkverenigingen 
toch door willen gaan met de wijkschouwen. In het verleden liep de afhandeling van de 
wijkschouwpunten niet naar tevredenheid. Geconstateerd is dat het afgelopen jaar dit 
steeds beter is gaan lopen. De behoefte aan directe contacten tussen medewerkers en 
bewoners is groot. Dat is de reden dat we de wijkschouw/kernbezoek in stand houden. Wel 
is afgesproken dat onderwerpen die vallen onder het MORsysteem niet meer aan de orde 
komen. Het moet echt om grotere knelpunten in de wijk/kern gaan. 
 
Er is besproken met de wijkverenigingen dat zowel over de uitwerking van de actiepunten 
die het wijkgericht werken betreffen als over de interne verbeterpunten bij de evaluatie van 
het wijkgericht werken wordt gerapporteerd. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Als uw raad instemt met de voorgestelde wijzingen in de structuur en opzet van het 
wijkgericht werken kan in 2013 worden gestart met het opzetten van de kernoverleggen en 
de nieuwe vorm van wijkschouwen. Zowel in 2013 als in 2014 zullen wij uw raad informeren 
over de voortgang. 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

Wijzigingen in beleid zijn een raadsbevoegdheid. Een aantal van de verbeterpunten zijn 
ook aanpassingen van de kaders voor het wijkgericht werken. 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De wijkverenigingen hebben een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van deze nota. In 
eerste instantie zijn de wijkverenigingen betrokken bij de evaluatie. Vervolgens zijn de 
verbeterpunten en de acties met de wijkverenigingen bediscussieerd.  
Naast de wijkverenigingen zijn zowel het MT als medewerkers en wethouders bij de 
evaluatie betrokken. De interne verbeterpunten en acties zijn besproken binnen het MT in 
maart en oktober 2012. 
 
  

a. Burgerparticipatie    
De wijkverenigingen zijn in het hele voortraject betrokken bij de totstandkoming van de nota 
en bijlagen. 
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b. Externe communicatie  ja 
 Bij vaststellen van de verbeter- en actiepunten worden de wijkverenigingen geïnformeerd. 
 
c. Extern overleg gevoerd met  
Er is in verschillende stadia van het proces overleg gevoerd met de wijkverenigingen. 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 

Beleidswijzigingen kunnen alleen via de raad worden vastgesteld. Er is geen andere 
procedure voor. 
In de voorgestelde verwerking van de bezuinigingen zijn nog wijzigingen mogelijk. De raad 
heeft vastgesteld dat wijkgericht werken € 100.000 moet bezuinigingen. Het voorstel bevat 
een bezuiniging van € 25.000 per jaar om uiteindelijk in 2016 op het totaal bedrag van € 
100.000 te komen. Binnen de budgetten is het mogelijk om een andere afweging te maken. 
In het voorstel is gekozen om zoveel mogelijk de ondersteuningsubsidie voor de kernen 
intact te laten. Wel is de 10% bezuiniging op alle gemeentesubsidies hierop doorgevoerd. 
In het overleg met de wijkverenigingen zijn verschillende manieren van toekenning van de 
ondersteuningsubsidie nagegaan. Het inwonersaantal, de ledentallen, werkgebied en 
problemen in de wijk zijn aan de orde gekomen. Ons uitgangspunt is geweest dat de 
ondersteuningsubsidie bedoeld is voor alle bewoners in de wijk/kern, die de vereniging 
vertegenwoordigt. Vandaar dat gekozen is voor het inwonertal van de kern met een 
bodembedrag van € 1.125.  

 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Een aantal actiepunten, dat betrekking heeft op de bedrijfsvoering, is deels al uitgevoerd. De 

beleidswijzigingen en kaderbijstellingen worden na besluitvorming in de raad uitgevoerd. In 

2013 en 2014 zullen wij de raad informeren over de vorderingen. 

 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Het raadsbesluit van juni over de bezuinigingsvoorstellen is meegenomen in de nota omdat 
dit gevolgen heeft voor de subsidies van de wijkverenigingen. Zie de bijlage voor de 
herschikking van de middelen wijkgericht werken 2013-2016. 

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

De uitwerking van de actiepunten is een uitvloeisel van de evaluatie wijkgericht werken van 
2011. Daarnaast heeft het college in het coalitieakkoord vastgelegd dat de opzet van het 
wijkgericht werken wordt aangepast. 

 
 
Bijlagen: nota uitwerking actiepunten evaluatie wijkgericht werken inclusief bijlagen 
  
 
 
Bergen, 9 oktober 2012 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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