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1. Brief aan de Rekenkamercommissie
2, Concept rapport
Rekenkamercommissie: 'Resultaten
van gebiedsgericht werken in Stichtse
Vecht'

Conform advies met redactionele aanpassing in de bestuurlijke reactie aan de
rekenkamer. Tekstmandaat wethouder Van Dijk.

Advies te nemen besluit
1. Kennisnemen van het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Resultaten van gebiedsgericht
werken in Stichtse Vechten de in het rapport opgenomen conclusies onderschrijven;
2. De bestuurlijke reactie kenbaar maken door middel van de voorgelegde beantwoordingsbrief;
3. Dit besluit openbaar maken nadat de Rekenkamercommissie het rapport openbaar heeft
gemaakt.
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TOELICHTING
Inleiding
Bij de brief van 6 januari 2020 heeft de Reken kamercommissie uw college in de gelegenheid gesteld
om schriftelijk te reageren op het conceptrapport van de conclusies en aanbevelingen vermeld in het
rapport “werkwijze Gebiedsgericht Werken”. Een onderzoek naar het Gebiedsgericht Werken van de
gemeente Stichtse Vecht. Het rapport bevat de bevindingen en conclusies met betrekking tot de
werkwijze van Gebiedsgericht Werken. Voorafgaande hieraan is de concept nota van bevindingen
voorgelegd aan het ambtelijk apparaat (ambtelijk wederhoor) en zijn deze opmerkingen verwerkt in
het voorliggende concept rapport. Uw college wordt in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren.
Na het bestuurlijk wederhoor zal het eindrapport van de Rekenkamercommissie met de conclusies en
aanbevelingen worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Argumenten
Het voorliggende concept rapport van de Rekenkamercommissie naar Gebiedsgericht Werken van
de afgelopen jaren geeft een goed beeld welke inzet er de afgelopen jaren is verricht. In de afgelopen
jaren is er veel gebeurd en zijn er mooie resultaten bereikt. Op onderdelen zijn er opmerkingen te
maken bij het concept rapport maar in grote lijnen wordt er een correct beeld gegeven over de
periode 2011 - 2019. De conclusies uit het rekenkameronderzoek worden door ons onderschreven.
Dit geldt eveneens voor de aanbevelingen zoals die in het rapport staan aangegeven. De inzet van
de gebiedsregisseurs en de werkwijze Gebiedsgericht Werken moet anders. De aanbevelingen
passen goed bij de vernieuwing van Gebiedsgericht Werken waar eind 2019 mee gestart is. Deze
verkenning zetten wij door in 2020 en moet resulteren in een nieuwe koers van Gebiedsgericht
Werken. In bijgevoegde brief aan de Rekenkamercommissie staat dit verwoord. Hieronder een korte
samenvatting van de aanbevelingen en onze reactie:
Aanbeveling 1: Ontwikkel een geheel andere koers die breder is dan sec gebiedsgericht
werken
Deze aanbeveling nemen wij over en zal verder worden vormgegeven in de nieuwe koers van
Gebiedsgericht Werken. Door de komst van de nieuwe omgevingswet en de daarbij horende
omgevingsvisie en omgevingsplannen zal participatie en het vroegtijdig betrekken van bewoners nog
centraler komen te staan. De gebiedsregisseur kan hier een grotere rol in spelen om meer integraal
met de organisatie deze participatieprocessen in de toekomst te gaan begeleiden.
Aanbeveling 2: Herijking positionering van gebiedsregisseur en gebiedswethouder
Deze aanbeveling onderschrijven wij, omdat wij als college ook zien dat de rol van de
gebiedsregisseur moet veranderen. Wij willen de gebiedsregisseurs meer inzetten als participatieadviseurs, vanwege de grotere rol van participatie in de nieuwe Omgevingswet. Net zoals u stelt in
het onderzoek, kan deze transitie alleen plaatsvinden als de gebiedsregisseur hier meer ruimte voor
krijgt in het takenpakket. Wij erkennen de conclusie dat beheertaken voor de openbare ruimte elders
in de organisatie belegd moeten worden.
Aanbeveling 3: Brede participatie van belanghebbenden
Gebiedsgericht Werken is een werkveld dat continue in beweging is en zal blijven. Zo zullen vormen
van participatie continue veranderen. Stichtse Vecht heeft een zogenaamde participatiekamer
opgezet. In deze ‘kamer’ is de ambtelijke organisatie diverse vormen van participatie aan het
onderzoeken.
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Aanbeveling 4: Structureel volgen van proces en resultaten
Deze aanbeveling nemen grotendeels ter harte. We gaan op zoek naar doelstellingen die meetbare
resultaten zullen opleveren en deze resultaten gaan wij vaker delen met gemeenteraad en andere
partners. Het bevorderden van de fysieke en sociale leefbaarheid in wijken en gebieden valt echter
niet altijd te meten.
Kanttekeningen
Er zijn door de jaren heen diverse resultaten en doelen bereikt met betrekking tot de fysieke en
sociale leefbaarheid in de verschillende kernen. In het rapport wordt de aanbeveling gegeven dat de
doelstellingen meetbaar moeten worden gemaakt. We onderschrijven deze aanbeveling. Echter moet
er wel rekening mee gehouden worden dat het bevorderden van de fysieke en sociale leefbaarheid in
wijken en gebieden niet altijd te meten valt. Het betreft vaak een beleving.
Uitvoering
Wij zijn ons er van bewust dat er een verandering moet komen binnen de huidige werkwijze van
Gebiedsgericht Werken. De Omgevingswet gaat daar een grote rol in spelen. Door de komst van de
nieuwe Omgevingswet zal participatie en het vroegtijdig betrekken van bewoners nog centraler
komen te staan. Wij zien hier een grote(re) rol voor de gebiedsregisseur weggelegd om deze
participatieprocessen te gaan begeleiden. Deze nieuwe rol kan alleen plaatsvinden als de
gebiedsregisseur hier meer ruimte voor krijgt in het takenpakket en dat beheertaken voor de
openbare ruimte elders in de organisatie belegd worden. In het kader van de Omgevingswet, zullen
we ook meer tools aanschaffen voor brede participatie, om een nog grotere groep bewoners en
andere belanghebbenden te bereiken. Voorbeeld van zo’n nieuwe tooi is de inzet van Maptionnaire.
Een digitale tooi voor participatie in de leefomgeving. Daarnaast denken wij dat door de beoogde
vernieuwing meer mogelijkheden gaan ontstaan om de gemeenteraad beter te informeren over de
bereikte resultaten van Gebiedsgericht Werken. Het voorstel is om een extern bureau deze
vernieuwing verder te laten uitwerken.
Communicatieparagraaf
In het kader van de vernieuwing GGW gaan we bewoners en bewonersgroepen uitvoerig informeren
en betrekken. Een van de dingen die we gaan oppakken is de verbreding van participatie. Ook de tot
heden niet bereikte groepen willen we in de toekomst meer gaan betrekken bij participatietrajecten.
We gaan bewoners betrekken en om input vragen bij deze verbreding van participatie.
Ook ligt bij dit rekenkameronderzoek een directe relatie met de vernieuwing van de bestaande
bewonersgroepen. In goed overleg met de bewonersgroepen gaan we daarom bekijken hoe zij hun
rol in deze nieuwe context en hoe de vernieuwing van hun positie eruit gaat zien. Na vaststelling van
het college voorstel brengen wij de bewonersgroepen op de hoogte van het besluit. Op deze manier
worden ze meegenomen in het proces.
Raadsinformatiebrief
Voor dit voorstel is geen Raadsinformatiebrief nodig.
Financiële paragraaf
Aan dit voorstel zitten geen financiële gevolgen.
Juridische paragraaf
Aan dit voorstel zitten geen juridische consequenties.
Risicoparagraaf
Aan dit voorstel zitten geen risico’s.
Duurzaamheidsaspecten
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Het rapport draagt bij aan de doelstellingen van het college om een open, participatieve en
constructieve bestuurscultuur te bevorderen en daarmee aan een duurzame samenleving
(Programma 1 Bestuur van het Collegewerkprogramma).
Overige aspecten
Door de Rekenkamercommissie zijn verschillende zaken gesignaleerd die verbeterd kunnen en ook
moeten worden. Het Rekenkamerrapport scherpt ons in een aantal denkrichtingen. Daar zijn we de
Rekenkamer erkentelijk voor. Wij zullen de ingeslagen weg voortzetten en de aanbevelingen hierbij
oppakken.
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