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Door: gebiedsregisseurs

Gebiedsgericht werken Stichtse Vecht
nieuwe rollen

nieuwe samenwerkingen
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Aanleiding
De weg hier naar toe:

• Motie M31 (2017) “Versterken gebiedsgericht werken”

• Rekenkameronderzoek GGW 2019

• Informatieve commissie 23 juni 2020

• Ervaringen uit de praktijk die vragen om verandering t.b.v. een 
betere dienstverlening aan bewoners en ondernemers

• Gesprekken met fracties gemeenteraad juni 2020 – oktober 2020
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Vorige keer
Uitkomsten behandeling peilnota in commissie 13 april 2021:

• Geen Nota Gebiedsgericht werken opstellen, maar uitsluitend de 
acties en afspraken op papier zetten

• Infographic

• Ga vooral doen!
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• Aansluiten bij de doelen van de doorontwikkeling organisatie
o We werken samenlevingsgericht en slagvaardig
o op een eigentijdse manier
o met verantwoordelijkheid
o naar de bedoeling en met focus
o door samen te werken
o in netwerken.

• Burgerparticipatie: 
o Participatieleidraad Stichtse Vecht (gereed Q4 2021)
o Lancering toolbox participatie (gereed Q1 2022)

Relatie met andere 
ontwikkelingen in de organisatie
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Doelen:

• Herijking van de verschillende taken en verantwoordelijkheden

• Meer ruimte voor strategische en tactische taakinvulling

• Brede en eenduidigere samenwerkingen met bewoners en 

bewonersorganisaties

• Gerichtere samenwerking met ketenpartners

• Gebiedsgerichter communiceren

Doelen toekomst
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Rollen

• Afscheid nemen van de huidige manier van werken

• Nieuwe namen en nieuwe functie omschrijvingen:
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Beheerder Leefomgeving
Herkenbaar gezicht in de wijk voor beheer- en 
onderhoudstaken openbare ruimte. Afhandeling van 
praktische zaken.

Adviseur Leefomgeving
Strategisch sturen op grote opgaven. Gericht op het 
structureel verbeteren van de fysiek en sociale 
leefbaarheid.

Omgevingsmanager
Draagvlak creëren en vergroten bij grote projecten en 
verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van 
het participatietraject.

Rollen
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Samenwerking 
bewonersgroepen
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Bewonersgroep
Denkt mee over de grote opgaven en beleid en heeft 
een brede achterban. Langdurige samenwerking 
bekrachtigt in een samenwerkingsovereenkomst.

Projectcommissie
Richt zich op het realiseren en/of onderhouden van 
een specifiek project. In relatie tot het project denkt 
het mee over grotere opgaven en beleid.

Activiteitencommissie
Richt zich op het organiseren van ontmoetingen t.b.v. het 
verbeteren van de sociale cohesie. Financiële 
ondersteuning uit het Centraal Leefbaarheidsbudget.

Themacommissie
Het bevorderen of tegenhouden van een specifieke 
ontwikkeling. 
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Wat levert dit op?

 Sneller en doelgerichter oppakken van praktische zaken

 Structurelere aanpakken en oplossingen

 Duidelijk toekomstperspectief voor een buurt, wijk, kern

 Gerichte participatieprocessen

 Eenduidigere samenwerkingen tussen gemeente en 

bewonersgroepen

 Betere gebiedsgerichte communicatie 

Resultaat



Wat hebben we al 
opgehaald?

Bewonersgroepen:
• Herkennen wens nieuwe aanpak
• Tussensmaak samenwerking nodig 
• Gebrek aan capaciteit/vrijwilligers 
• Relatie gebiedsregisseurs goed 
• Communicatie vakambtenaar kan beter

Management:
• Nadere afspraken invulling beheerstaken
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Tijdspad
• Het stuk is besproken met de directie

• Reacties ophalen bij:
• Management (reeds gebeurd)
• Bewonersgroepen (reeds gebeurd)
• Raadsleden (deze bijeenkomst)
• Externe samenwerkingspartners

• Alle input verwerken en voorstel voorleggen aan directie om het te op 
te nemen in de nieuwe organisatiestructuur

• Streven volledige implementatie: Q2 2022
• Start gefaseerd implementeren: 1 januari 2022
• Nieuwe overeenkomsten met bewonersgroepen over 

financiering en samenwerking sluiten
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Vragen / reacties
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