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Ondernemingsraad nee

1. Notitie Gebiedsgericht Werken 
Nieuvre StijI.

2. College voorstel van 7 
februari 2017.

Conform advies met redactionele aanpassing in college- en raadsvoorstel 
Tekstmandaat wethouder Van Dort.

Advies te nemen besluit
De raad voorstellen om in te stemmen met de voorgestelde ontwikkeling van het Gebiedsgericht 
Werken door de Notitie “Gebiedsgericht Werken Nieuwe StijI, het doorgroeien van het Gebiedsgericht 
Werken”, vast te stellen.
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TOELICHTING

Inleiding
Op 7 februari jl. heeft uw college de Notitie Gebiedsgericht Werken Nieuwe StijI vrijgegeven voor de 
inspraak aan de bewonersgroepen van Stichtse Vecht en de seniorenraad, De bewonersgroepen en 
de Seniorenraad hebben alien de notitie per mail ontvangen met de vraag verbetersuggesties voor 
17 april 2017 door te geven.
Negen bewonersgroepen en de Seniorenraad hebben verbetersuggesties gedaan: Dorpsraad 
Loenen aan de vecht. Fazantenkamp, Breukelen Noord, Antilopenspoor, Kockengen, Staatslieden 
Zeehelden, Bewonersvereniging Maarsseveen- Molenpolder en Pauwenkamp. De 
verbetersuggesties zijn, waar mogelijk, verwerkt in de notitie.

Argumenten

1.1. de notitie geeft de doorontwikkeling aan van het Gebiedsgericht werken. Bij een tussenbericht 
(raadscommissie van September 2015) is afgesproken dat de notitie ter instemming en vaststelling 
aan de Gemeenteraad zal warden aangeboden. Daarnaast is de Gemeenteraad altijd nauw 
betrokken bij het Gebiedsgericht werken.

1.2. In het algemeen is door de bewonersgroepen positief gereageerd op de notitie. Het betreft een 
gedragen notitie die recht doet aan de samenwerking en betrokkenheid van de bewonersgroepen.

De inhoud van de verbetersuggesties kunnen als voIgt worden omschreven:
1. Communicatie

In enkele reacties werd melding gemaakt van voorbeelden waarbij de communicatie tussen 
gemeente en bewoners in het verieden niet goed is verlopen. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van 
de tekst omdat het in de tekst genoemde nieuwe beleid hier antwoord op geeft. De ontwikkeling en 
uitvoering hiervan staat echter nog in de kinderschoenen. Het wordt belangrijk gevonden dit nieuwe 
beleid verder uit te voeren. Zoals in de notitie staat zal dat gebeuren op basis van het 
actieprogramma gebiedsgerichte communicatie dat is vastgesteld. De plannen om meer persoonlijk 
en vooral ook digitaal te communiceren zijn ambitieus en worden daarom gefaseerd uitgevoerd in de 
komende 3 tot 4 jaar.

2. Platformbijeenkomsten
Enkele reacties betroffen suggesties voor verbetering van het instrument van de 
platformbijeenkomsten. Dit heeft geleid tot een aanpassing aan paragraaf 2.1 van de notitie. Daarin 
staat een nieuwe vorm omschreven van de platformbijeenkomsten, meer gericht op ontmoeting en 
kennisuitwisseling tussen de bewonersgroepen onderling. De eerste platformbijeenkomst “nieuwe 
StijI” heeft reeds plaatsgevonden op 8 juni jl. Deze platformbijeenkomst werd goed bezocht en de 
reacties waren ovenwegend positief.

3. Leefbaarheidsbudget
Ook is er door een enkele bewonersgroep een verbetersuggestie gedaan voor het vereenvoudigen 
van het aanvragen van het leefbaarheidsbudget.
Daarbij is tevens gevraagd om (nog) meer ruchtbaarheid te geven dat het budget bestaat. De tekst 
van de notitie is daarop aangepast. Het proces van de leefbaarheidsbudgetten is verbeterd (door 
middel van lean) en het mandaat daarvan is neergelegd bij de Teamleider. In paragraaf 2.4 staat nu 
vemneld dat er jaarlijks een overzicht komt van gevraagde en gehonoreerde budgetten. Bovendien 
worden alle ingediende leefbaarheidsinitiatieven tijdens de platformbijeenkomst van het najaar altijd 
gepitcht door de aanvragers.
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Nu er een platformbijeenkomst is voor alle bewonersgroepen, kan iedereen van elkaar vernemen wat 
er is aangevraagd.

4. Diverse
• Verder is er gemeld dat de toon van het stuk te ambtelijk is en niet aansluit bij bewoners. 

Omdat het een ambtelijk stuk is dat niet direct bedoeld is om individuele bewoners te 
informeren heeft dit niet geleid tot verandering van het stuk. De bewonersgroepen hebben, 
zo is gebleken, de informatie prima kunnen verwerken.

• Voorts zijn de Georganiseerde Bewonersgroepen toegevoegd aan de lijst van Strategische 
Partners onder hoofdstuk 3. naar aanleiding van de input.

1.3. door deze notitie vast te stellen wordt het belang van de uitvoering van het “actieprogramma 
gebiedsgehchte communicatie" dat is vastgesteld, nog eens benadrukt.

Kanttekeningen
Binnen het Gebiedsgericht werken is een belangrijke rol weggelegd voor de bewonersgroepen. 
Daarom zijn zij betrokken bij de totstandkoming van dit beleidsstuk. De samenwerking met de 
bewonersgroepen heeft veel voordelen. Een kanttekening is echter dat deze bewonersgroepen niet 
altijd representatief zijn en ook geen gekozen volksvertegenwoordiging zijn. Het betrekken van de 
overige bewoners blijft dus belangrijk bij zaken die de leefbaarheid van de woonomgeving aangaat, 
ook al wordt een en ander goed afgestemd met de bewonersgroepen. Omdat deze beleidstekst geen 
rechtstreekse invioed heeft op de leefbaarheid van gebieden is gekozen om in dit geval alleen de 
bewonersgroepen vooraf te raadplegen over deze notitie.
Er is in het algemeen natuurlijk vanuit Gebiedsgericht werken ook aandacht voor de individuele 
bewoners. Tijdens wijktafels en informatieavonden over diverse beleidsvelden worden ook zaken 
betreffende de leefbaarheid opgehaald,
En er zijn natuurlijk altijd bewoners die niet bereikt willen worden. Mensen die tevreden zijn en die 
geen behoefte hebben aan contacten met de gemeente en/of bewonersgroepen. Die het fijn hebben 
met hun buurt en hun buren. Daarvoor is ook ruimte.

Uitvoering
Na vaststelling van de notitie zal de samenwerking zoals die is ontwikkeld tussen de teams 
Ruimtelijke Ontwikkeling -waarvan Gebiedsgericht werken een onderdeel uitmaakt- team Buiten, de 
Sociale Wijkteams, en met de in de notitie genoemde professionele partners, verder worden 
voortgezet en geintensiveerd.

Communicatie en Participatie
Het vaststellen van de Notitie “Gebiedsgericht Werken Nieuwe StijI, het doorgroeien van het 
Gebiedsgericht Werken”, is een vervolg op de eerder uitgevoerde evaluatie van het Gebiedsgericht 
werken. Naar de bewonersgroepen zullen de uitkomsten van de participatie, de verwerking van de 
verbetersuggesties, per wijk worden gedeeld. Via de mail en mondeling tijdens de overleggen met de 
Gebiedsregisseurs.

Raadsinformatiebrief
Dit advies en bijgevoegd raadsvoorstel werden reeds aangekondigd in RIB 48.

Financiele paragraaf
Deze notitie betreft een voorzetting/ doorontwikkeling van de bestaande Kadernota. Qua budgetten 
stellen wij geen veranderingen voor.

Pagina 3 van 4
s'
3



Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Juridische paragraaf 
Niet aan de orde.

Risicoparagraaf
Er zijn op dit moment geen risico’s te benoemen.

Duurzaamheidsaspecten
De notitie Kent de volgende duurzaamheidsaspecten. Wanneer wordt uitgegaan van de definitie van 
duurzaamheid met de aspecten “people, planet, profit” heeft Gebiedsgericht werken vooral 
betrekking op het aspect “people”. Gebiedsgericht werken zet zich in om een duurzame goede relatie 
op te bouwen met bewonersgroepen en bewoners om te werken aan de leefbaarheid van hun directe 
woonomgeving.
Daarbij worden bewoners ondersteund om initiatief te nemen tot het verbeteren van de eigen woon- 
en leefomgeving. Regelmatig komt het voor dat deze initiatieven de sociale cohesie verbeteren maar 
ook het groen of de biodiversiteit verbeteren, bijvoorbeeld door het aanleggen van een bijenlint of het 
zelf beheren van openbaar groen.

Overige aspecten
Titel van het document
Tenslotte is de titel van het document aangepast. Omdat het hier geen Kadernota betreft met een 
fundamentele verandering van richting ten opzichte van de oorspronkelijk Kadernota Gebiedsgericht 
Werken die in 2011 tot stand is gekomen. Het betreft de doorgroei van een werkwijze. Na het 
participatie traject is gekozen voor een meer passende titel. Daarom heet het document nu “ Notitie 
Gebiedsgericht Werken Nieuwe Stijl”, het doorgroeien van het Gebiedsgericht Werken.
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