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Hoofdstuk 1:  Inleiding  
 
In de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen werd op zeer uiteenlopende manieren 
omgegaan met georganiseerde bewonersgroepen1. Logisch, want de voormalige gemeenten 
verschilden erg van omvang en karakter. Hierdoor is het noodzakelijk een manier van gebiedsgericht 
werken te vinden die gelijk is in de gehele gemeente én recht doet aan de eigenheid van de 
verschillende kernen en wijken. Vanwege de grote verschillen in aanpak tussen de drie oude 
gemeenten is harmoniseren geen optie. Er is een nieuwe manier van werken ontwikkeld, daarover 
gaat deze kadernota gebiedsgericht werken. 
 
De gemeente Stichtse Vecht wil graag recht doen aan de eigenheid en identiteit van de dorpen en 
wijken en aansluiten bij de prioriteiten die de bewoners stellen in en aan hun leefomgeving. Om hier 
invulling aan te geven wordt daartoe samen met inwoners, gemeente, instellingen en organisaties op 
interactieve wijze een visie geformuleerd op het gebiedsgericht werken.  
 
De afgelopen periode is via de werkvorm van de Charette in een korte tijd een verkenning uitgevoerd 
onder betrokken georganiseerde bewonersgroepen, professionele in- en externe partners en de 
gemeenteraad. Uit deze verkenning volgden de uitgangspunten voor de nieuwe werkwijze van 
gebiedsgericht werken. Daarover gaat deze kadernota.  De uitgangspunten in deze kadernota zijn in 
een werksessie besproken met de raad, maar ook weer met de in - en externe partners zoals de 
bewonersgroepen. Ook deze inbreng is verwerkt in deze kadernota. Wij verwachten hiermee een 
gedragen werkwijze te hebben ontwikkeld die tegemoet komt aan de verschillende wensen, behoeften 
en verwachten die leven binnen deze gemeente. 
 
In deze kadernota is gepoogd kort en helder de nieuwe werkwijze van gebiedsgericht werken uiteen te 
zetten. De details van de aanpak zijn terug te vinden in de bijlagen. Die vormen als het ware een 
illustratie bij de tekst. 
 

Hoofdstuk 2:  Doelstelling gebiedsgericht  werken 
 
Het college van de nieuwe gemeente Stichtse Vecht heeft de volgende doelstelling geformuleerd voor 
het gebiedsgericht werken: 

 
1. We verbeteren en behouden de fysieke en sociale leefbaarheid per kern. 
2. Het gemeentelijk beleid doet recht  aan de eigenheid en identiteit van de dorpen en wijken en 

sluit aan bij de prioriteiten die de bewoners stellen in en aan hun leefomgeving.  
3. We stimuleren  de eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht, creativiteit en betrokkenheid van 

(georganiseerde) inwoners.  
4. Door onze manier van werken verkleint de afstand tussen inwoners en overheid. We nemen 

de inbreng van bewoners serieus, mensen voelen zich gehoord.  

 

                                                      
1 De georganiseerde bewonersgroepen binnen de gemeente Stichtse Vecht hebben zeer uiteenlopende namen, 
zoals dorpsraad, wijkcomissie, wijkcomité, klankbordgroep, bewonersvereniging, belangenvereniging. In deze 
tekst zal steeds naar deze groepen, ongeacht hun benaming, verwezen worden als georganiseerde 
bewonersgroepen. 
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Hoofdstuk 3:  Proces tot nu  

Een van de belangrijkste taken van het team gebiedsgericht werken voor 2011 is het opstellen van 
een goede werkwijze. Een uitwerking hiervan ligt nu voor u. We ontwikkelden deze werkwijze in een 
interactief consultatietraject.  
 
Al in 2010 zijn we van start gegaan met interviews met professionele partners (welzijnswerk, 
woningbouwcorporaties, politie), begin 2011 volgden interviews met georganiseerde bewoners en 
interne partners.  
 
Naast de serie interviews hebben we  voor B&W en MT een presentatie verzorgd waarin de breedte 
werd geschetst van o.a. bewonersinbreng en zeggenschap waarbinnen het gebiedsgericht werken 
zich kan begeven. Hen werd gevraagd de kaders te schetsen waarbinnen het gebiedsgericht werken 
zich mag ontwikkelen. 
 
Met deze kaders en uitkomsten van de interviews als input is doormiddel van een Charette een 
aanpak voor gebiedsgericht werken ontwikkeld. Een Charette2 is een actieve werkvorm waarin in een 
korte periode, in dit geval twee intensieve weken, door middel van veel verschillende bijeenkomsten 
met verschillende groepen bewoners en professionals een lijn is vastgesteld die op breed draagvlak 
kan rekenen en die op verschillende niveaus goedkeuring heeft. Deze lijn is verwoord in deze 
kadernota. 
 
Door deze werkwijze kiezen we ervoor de uitgangspuntennotitie niet te laten opstellen door één partij 
of werkgroep maar door de betrokken partijen zelf inclusief bewoners, daar zij uiteindelijk de 
belangrijkste partner zijn voor succes. 
 
Daarna zijn de gevonden uitgangspunten omgezet in een werkdocument kadernota. Dit 
werkdocument werd in de zomer besproken met B&W, de belangrijkste externe partners, de 
werksessie van de raad, de georganiseerde bewoners en voorgelegd aan de interne en overige 
externe partners. Dit alles is vastgelegd in de definitieve versie die nu voor u ligt. Na vaststelling van 
de kadernota werken we de gemaakte afspraken uit in verschillende type convenanten met 
samenwerkingspartners en een intern implementatieplan. Uiteindelijk zal in de loop van 2012 de 
nieuwe werkwijze van kracht zijn. 
 
 
Hoofdstuk 4:  De externe kaders 
 
Door middel van het hierboven omschreven interactieve traject hebben we informatie verzameld over 
de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van de verschillende partijen die in het gebiedsgericht 
werken een rol hebben. Deze uitkomsten maken het mogelijk strategische keuzes te maken die leiden 
tot de hieronder omschreven nieuwe werkwijze. Deze nieuwe werkwijze zal na de eerste drie jaar door 
alle betrokken partijen op hoofdlijnen worden geëvalueerd en naar aanleiding daarvan (met nieuwe 
kaders) worden aangepast. 
 
 4.1 Inhoudelijke afbakening 
Gebiedsgericht werken is gericht op behouden of verbeteren van de leefbaarheid van wijken en 
kernen. Het gaat bij leefbaarheid om het samenspel van de fysieke kwaliteit (o.a. de kwaliteit van de 
openbare ruimte), de sociale kwaliteit (o.a. voldoende voorzieningen, sociale cohesie tussen buren en 
wijkgenoten) en de veiligheid (veiligheidsgevoelens en de mate van reële (on)veiligheid) van en in de 
woon- en leefomgeving. Hierin hebben de beleidsvelden wonen, welzijn, verkeer, veiligheid, beheer 
en inrichting van de openbare ruimte en voorzieningen een rol. Hiertoe wordt gewerkt met 
gebiedsontwikkelingsprogramma’s.  
 
                                                      
2 De Charette (Frans voor handkar) werd in de vorige eeuw gebruikt door schilders die een examenstuk moesten 
maken. Met hun schildersspullen op de handkar trokken ze het land in om samen met de bevolking een goed 
schilderij te maken. 
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Als input voor de gebiedsontwikkelingsprogramma’s gebruiken we onder andere de reeds ontwikkelde 
gemeentelijke beleidskaders, zoals de woonvisie, structuurvisie, Integraal veiligheidsplan, 
verkeersbeleid, bomenbeheerplan etc.. Uiteindelijk zullen de zaken uit de 
gebiedsontwikkelingsprogramma’s hun weg terug moeten vinden naar de verschillende 
beleidsterreinen en beleidsplannen en zo onderdeel gaan uitmaken van het regulier beleid.  
Thematisch beleid (op bijvoorbeeld veiligheid, verkeer en inrichting openbare ruimte) en 
gebiedsontwikkelingsprogramma’s zijn communicerende vaten. 
 
Het gebiedsgericht werken gaat niet over kleine zaken in het beheer van de openbare ruimte, zoals 
losse stoeptegels en scheve paaltjes. Deze horen thuis bij het meldpunt. 
 
4.2 Betrokken partijen 

1. Inwoners: gebiedsgericht werken richt zich op leefbaarheid van (woon)gebieden. Primair 
gericht op bewoners van de gemeente Stichtse Vecht, secundair op de belangen van 
voorzieningen die de leefbaarheid versterken, zoals scholen, (buurt) winkels, dorpshuizen 
sportvoorzieningen.  

 
2. Partners: we betrekken bij het gebiedsgericht werken zo veel mogelijk de partijen die invloed 

hebben op de leefbaarheid of er belang bij hebben, en die relevant zijn voor het gebied dat het 
betreft. Onze partners zijn: (georganiseerde) bewonersgroepen, relevante ambtelijke partners, 
de woningbouwcorporaties, politie, winkeliers(verenigingen), scholen en overige 
(sport)voorzieningen in de buurt. Maar soms ook de provincie, buurgemeenten of andere weg- 
of waterbeheerders. 

 
4.3 Gebiedsindeling  
Binnen de gemeente Stichtse Vecht zijn er momenteel 37 georganiseerde bewonersgroepen actief die 
ieder hun eigen gebied onder zich hebben. In Maarssenbroek omvat een gebied een wijk, zoals 
Fazantenkamp of Bloemstede. In Maarssen-dorp ook, zoals de wijk Dichters en Lanen of Zandweg 
Oostwaard, Breukelen is opgedeeld in drie gebieden: noord, midden en zuid. Alle overige kernen 
hebben één groep die het dorp vertegenwoordigd. De buitengebieden om de dorpen heen hebben in 
sommige gevallen een eigen bewonersvertegenwoordiging, zoals in de Bethunepolder en de 
Molenpolder. Soms zijn ze ingedeeld bij de meest dichtbijzijnde kern, zoals Portengen bij Kockengen 
is ingedeeld. Deze indeling, die voortkomt uit de voormalige gemeenten Loenen, Maarssen en 
Breukelen houden we in grote lijnen aan. 
 
Deze relatief kleine eenheden zijn vervolgens op verschillende manieren verdeeld in grotere 
gebieden. Ze zijn verdeeld over drie gebiedsregisseurs (gebied ten westen van het Amsterdam 
Rijnkanaal, 3 grote kernen ten oosten van het Amsterdam Rijnkanaal (Maarssen-dorp, Breukelen, 
Loenen a/d Vecht), buitengebied ten Oosten van het Amsterdam Rijnkanaal). De gebiedsregisseurs 
zullen, als een bepaald probleem / project daarom vraagt, gelegenheidscoalities maken. Zo kan het 
bijvoorbeeld relevant zijn een tijdelijk samenwerkingsverband in te stellen tussen alle kernen met een 
dorpshuis in eigen beheer, of bijvoorbeeld alle kernen aan de oever van de Vecht. De bewoners van 
de kleine kernen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een vast platform kleine kernen.  
 
De buurtschappen zijn verdeeld onder 6 gebiedswethouders. Politie en woningbouwcorporaties 
hanteren weer hun eigen indeling. De politie is verdeeld in twee gebieden (voormalige gemeente 
Breukelen, Abcoude, voormalige gemeenten Loenen (BAL) en Maarssen). De grote 
woningbouwcorporaties zijn ook verdeeld in deze twee gebieden. 
 
Voor het maken van gebiedsontwikkelingsprogramma’s zullen we een indeling hanteren die 
gebaseerd is op het aantal inwoners per kern. We maken dan onderscheid tussen buurtschappen, 
kleine kernen en grote kernen. Binnen de grote kernen maken we verschillende wijkplannen. 
 
Het uitgangspunt is dus de kleinere eenheid van de georganiseerde bewoners in wijken en kernen, en 
waar de omstandigheden daarom vragen worden groepen gemaakt. De kleine basiseenheden blijven 
hierbij afzonderlijk in hun waarden. 
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Op de kaartjes in de bijlage zijn aangegeven de gebiedsindelingen van de georganiseerde bewoners, 
de gebiedsregisseurs en de gebiedswethouders. 
 
4.4 De gereedschapkist 
 

4.4.1 Samenwerkingsconvenanten  
De manier van werken zoals die staat omschreven in deze kadernota zal na vaststelling worden 
uitgewerkt in convenanten met onze samenwerkingspartners. In deze paragraaf stellen we de kaders 
voor deze convenanten. De bewonersgroepen zijn daarbij vrij voor welk type convenant zij willen 
kiezen en of zij willen kiezen voor een organisatievorm als rechtspersoon (stichting of vereniging). Dit 
vergt maatwerk van de gemeente waarbij de keuzen van de georganiseerde bewonersgroep leidraad 
zal zijn. Ook bij de nadere invulling van de convenanten is er ruimte voor maatwerk per kern. We 
kiezen er niet voor om adviescommissies* conform de gemeentewet (artikel 83, lid 1) in te voeren.  
 
Georganiseerde bewoners 
Van bewonersgroepen die onze partner willen zijn in het gebiedsgericht werken vragen we het 
volgende: 

1. Er is één bewonersgroep per gebied, 
2. Het gebied dat een bewonersgroep bestrijkt is een logische historische en/of geografische 

eenheid. 
3. Om een gesprekspartner te kunnen zijn moet een bewonersgroep een gebied 

vertegenwoordigen dat minimaal 400 inwoners telt. 
4. De georganiseerde bewonersgroep bestaat uit tenminste drie actieve leden, 
5. De bewonersgroep is minimaal 4 keer per jaar bijeen, 
6. De bewonersgroep doet onderzoek naar draagvlak van haar ideeën, 
7. Het bestuur is bekend bij de bewoners van een gebied en o.a. via de site van de gemeente te 

vinden. Het bestuur is door bewoners uit een gebied te benaderen voor vragen, suggesties en 
initiatieven, 

8. De bewonersgroep informeert de bewoners uit het gebied door tenminste 2 maal per jaar een 
nieuwsbrief te verspreiden, 

9. Tenminste eenmaal per jaar is er een raadplegende vergadering waarbij alle bewoners uit het 
gebied worden uitgenodigd (niet alleen leden). Hoe deze vergadering wordt vormgegeven 
bepaalt de bewonersgroep in overleg met de gebiedsregisseur. Er zijn verschillende vormen 
denkbaar, zoals een wijktafel, wijkschouw, inloopavond met prioriteren initiatieven etc. 

10. website 
 
Het uitgangspunt is dat de indeling van de bewonersorganisaties die nu bestaat niet wijzigt en de 
bewonersorganisaties in de huidige vorm blijven bestaan. Dit betekent dat bewonersorganisaties met 
minder dan 400 inwoners ook mogen blijven bestaan. Het samengaan van bewonersorganisaties zal 
wel worden gestimuleerd door in dat geval eenmalig een startbijdrage uit het centrale 
leefbaarheidsbudget toe te kennen.  
 
Convenanten op basis van participatiegraad 
Het is de bedoeling om na het vaststellen van de Kadernota de samenwerking vast te leggen in 
convenanten. Wij betrachten daarin maatwerk.  Bij het weghalen van de arrangementen, is ook de 
participatieve rol van bewonersorganisaties bij de totstandkoming van gebiedsontwikkelingsplannen 
verdwenen. De rol van bewonersorganisaties zal opnieuw worden beschreven door het opnemen van 
3 convenanten, waaruit gekozen kan worden. Niet met elke bewonersgroep sluit de gemeente 
hetzelfde convenant af. De één wil en kan meer dan de ander. Om te voorkomen dat er straks veertig 
verschillende convenanten liggen, stellen we voor om drie basistypen te hanteren, waarin de mate van 
verantwoordelijkheid die men wil nemen, leidend is.  Het uitgangspunt is om te stimuleren dat 
bewonersorganisaties uiteindelijk de hoogste graad van participatie bereiken. De gebiedsregisseurs 
hebben hierbij een belangrijke rol 
 
  



7 
 

Onderstaande basistypen convenanten zijn in  onderstaand schema uitgewerkt en worden 
toegevoegd. Aan de convenants keuze zit geen koppeling meer tussen hoogte organisatiebudget en  
wel/geen rol besteding centraal leefbaarheidsbudget.  
 

 
 Hart en Ziel 

arrangement (hoogste 
participatiegraad: co-

productie) 

Handen en Voeten 
arrangement (gemiddelde 

participatiegraat: 
adviseren) 

Ogen en Oren 
arrangement (laagste 

participatiegraad: 
informeren) 

Visie De georganiseerde 
bewonersgroepen zijn een 
partner bij het opstellen 

van gebiedsvisies en 
uitvoeringsplannen. De 
visie is een coproductie 

tussen gemeente en 
georganiseerde bewoners. 
Ze stellen gezamenlijk een 
plan van aanpak op  voor 

de uitvoering van 
(onderdelen van) de visie. 
De bewonersgroepen  zijn 
deels verantwoordelijk voor 

de uitvoering van 
bewonersinitiatieven. 

De georganiseerde 
bewonersgroepen worden 
betrokken, praten mee en 

denken mee over de 
gebiedsvisie en de 

uitvoeringsplannen. De 
gebiedsregisseur is trekker. Ze 
werken mee aan de uitvoering, 

waar mogelijk en zinvol 

De georganiseerde 
bewonersgroep en de 

gemeente houden elkaar op 
de hoogte van wat er speelt 

in de wijk en zij monitoren 
leefbaarheid en beheer. Vanuit 
die rol worden zij betrokken bij 

de gebiedsvisie en de 
uitvoeringsplannen. De 

gebiedsregisseur is de trekker  
van het ontwikkelen van de 

visie en houd de bewoners op 
de hoogte van de 

ontwikkelingen hieromtrent. 
Deze bewonersgroep zet zich 

actief in voor de leefbaarheid en 
veiligheid door (kleine) 

initiatieven. Zij worden hierin 
ondersteund door de gemeente. 

 
De georganiseerde bewonersgroep is voor de gemeente een gesprekspartner bij het opstellen van 
gebiedsontwikkelingsprogramma’s. Al naar gelang het gekozen arrangement zal de rol van de 
bewonersgroep verschillen. Op zijn minst houdt de bewonersgroep de gemeente op de hoogte van 
wat er speelt in een gebied en de gemeente houdt op haar beurt de bewonersgroep op de hoogte van 
de relevante beleidsontwikkelingen. Daarnaast ondersteunt de gemeente de bewonersgroep met 
wijkbudgetten. Het gaat dan zowel om ondersteuning bij de basistaken van de bewonersgroep als om 
ondersteunen van initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid.  
 
Naast vragen en initiatieven vanuit bewonersgroepen zullen er ook vragen komen vanuit individuele 
bewoners / winkeliers / kerken etc.. Als het vragen betreft over leefbaarheidsinitiatieven voor de buurt 
zullen we de initiatiefnemer vragen om draagvlak aan te tonen en doorverwijzen naar de 
bewonersgroep uit dat gebied. Bij eventuele conflicten tussen de initiatiefnemer en de bewonersgroep 
zullen we bemiddelen. Vragen die geen betrekking hebben op initiatieven ter verbetering van de 
leefbaarheid zullen we zo veel mogelijk doorverwijzen naar collega’s of andere, meer passende 
loketten, zoals het meldpunt, buurtbemiddeling, politie etc.. 
 
_____________________________ 
* Aan dergelijke commissies kunnen  bevoegdheden van de raad, het college van B&W of de burgemeester 
worden toegekend ter behartiging van specifieke belangen zoals het beheer van een sportcomplex, de 
subsidiering van speeltuinen enz. ( zgn. functionele raden) of ter behartiging van bepaalde wijkbelangen 
(territoriale raden).  
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Professionele partners  
In gezamenlijk overleg met de verschillende professionele partners worden convenanten afgesproken. 
Hierbij wordt maatwerk betracht. De gesprekken hierover en uitwerking van deze convenanten zal 
plaatsvinden na vaststelling van deze kadernota. Het gaat om samenwerkingsconvenanten met 
woningcorporaties (wellicht via de prestatieafspraken), politie, welzijnswerk. 
 

4.4.2 Budgetten voor gebiedsgericht werken 
Ter ondersteuning van de georganiseerde bewonersgroepen hebben we twee typen budget 
beschikbaar: organisatiebudget en centraal leefbaarheidsbudget. Beide budgetten hebben ieder hun 
spelregels. 
 
Organisatiebudget: vast bedrag per bewonersgroep  
Het organisatiebudget is bedoeld als pennengeld, dus om tegemoet te komen aan kosten voor bijv. 
vergaderen, kopiëren nieuwsbrief en onderhoud site. 
Per gebied is er één georganiseerde bewonersgroep die het gebied vertegenwoordigd tegenover de 
gemeente en die in aanmerking komt voor dit budget. Als deze bewonersgroep voldoet aan het 
hierboven gestelde komt deze in aanmerking voor het organisatiebudget.  
Het organisatiebudget wordt gebaseerd op het aantal inwoners volgens de volgende staffel. 
• 750 euro Tot 400 inwoners  
• 1000 euro Van 400 inwoners tot 1000 inwoners  
• 1250 euro Van 1.000 tot 2000 inwoners  
• 1500 euro  Vanaf 2000 inwoners  
 
De Kadernota komt in de plaats van het subsidieprogramma voormalige gemeente Maarssen deel III, 
onderdeel waarderingssubsidies en incidentele subsidies, onderdeel subsidie wijkgericht werken.  De 
mogelijkheid waarderingssubsidie voor de wijkcommissies uit de voormalige gemeente Maarssen en 
incidentele subsidies wijkgericht werken aan te vragen op basis van dit subsidieprogramma zal na 
vaststelling van de kadernota komen te vervallen en uit het subsidieprogramma gehaald worden. 
 
Centraal leefbaarheidsbudget 
Het centraal leefbaarheidsbudget is bedoeld voor activiteiten en projecten die de leefbaarheid en 
sociale samenhang in kernen of wijken bevorderen.  
 
Voorstellen voor financiering vanuit het leefbaarheidsbudget moeten voldoen aan de volgende eisen: 
1. Het financieringsverzoek moet worden ingediend door de bewonersgroep van het betreffende 

gebied. 
2. Er moet aantoonbaar draagvlak zijn voor het initiatief / het voorstel. 
3. Het initiatief bevordert de leefbaarheid en/of sociale samenhang in een wijk of kern.  
4. Het initiatief mag niet in strijd zijn met de openbare orde of het gemeentelijke beleid. 
Wanneer er meer initiatieven zijn dan er ruimte is in het budget dan geldt: 

1..Initiatieven die aansluiten bij de wijk- of gebiedsvisie hebben de voorkeur 
2..Streven we naar gelijkwaardige verdeling over de gebieden. 
3..Initiatieven die mede worden uitgevoerd door bewoners en/of waarbij bewoners cofinanciering 

hebben gevonden worden gewaardeerd boven initiatieven die dat niet hebben. 
 

In de werkgroep leefbaarheid en veiligheid worden de verschillende ingediende aanvragen 
beoordeeld. Indien een initiatief naar heet oordeel van de deskundigen niet het meest optimale 
antwoord is op het probleem dat men wil oplossen zal de gemeente hierover in gesprek gaan met de 
bewonersgroep. De werkgroepen adviseren aan het college. Het college besluit welke verzoeken 
worden gehonoreerd. 
 
Wat betreft het centraal leefbaarheidsbudget maken we een onderscheid tussen  initiatieven die de 
fysieke leefbaarheid aangaan en initiatieven die de sociale leefbaarheid aangaan. 
 
Stimuleren fysieke leefbaarheid 
Bewoners kunnen vaak zelf het beste aangeven welke ingrepen in de woonomgeving het meeste 
effect hebben om de eigen wijk of het eigen dorp een nog prettiger plek te maken om te wonen. Zo 
kan het zijn dat er de laatste tijd veel kinderen geboren zijn zodat de speelplek aangepast moet 
worden aan jonge kinderen of kan er een bepaald kruispunt zijn waar oversteken onveilig is. Dit type 
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van ingrepen sluiten veelal aan bij kerntaken van de gemeente waarvoor regulier budget beschikbaar 
is. Daarom is ervoor gekozen de verzoeken ter verbetering van de fysieke leefbaarheid in de tijd te 
laten passen binnen de gemeentelijke beleidscycli.  
 
Het komt erop neer dat we de bewonersgroepen vragen initiatieven gericht op fysieke leefbaarheid in 
te dienen voor 1 oktober zodat we die zo veel mogelijk kunnen inpassen in regulier gemeentelijk 
beleid. De reële en haalbare initiatieven zullen dan worden opgenomen in de uitvoeringsplannen voor 
het daarop volgend jaar. Ze worden betaald uit de reguliere gemeentelijke middelen, met waar dat niet 
of niet helemaal past soms aanvullende financiering vanuit het centraal leefbaarheidsbudget. 
 
Tweederde deel van het centraal leefbaarheidsbudget oormerken we voor verbetering van fysieke 
leefbaarheid. 
 
Stimuleren sociale leefbaarheid 
Initiatieven ter verbetering van de sociale leefbaarheid, zoals feesten, wijkschaatswedstrijden op de 
plassen, straatspeeldag, samen paaseieren zoeken of een grote buurtschoonmaakactie zijn minder 
makkelijk een jaar van tevoren in te plannen, ook zou dit ontmoedigend kunnen werken. Daarom 
kunnen deze initiatieven gedurende het gehele jaar worden ingediend. De initiatieven moeten voldoen 
aan de volgende voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen: 

• De activiteit is bedoeld voor een groter gebied dan één straat, de activiteit is toegankelijk voor 
(een groot deel van) de bewoners van het betreffende gebied, 

• De activiteit bevordert de sociale cohesie, 
• Eten en drinken wordt niet vergoed door de gemeente, alleen aanvullende activiteiten, 
• De organisatoren dienen zorg te dragen voor de veiligheid van de mensen die meedoen en 

voor de veiligheid van de overige weggebruikers 
• De activiteit mag geen commercieel doel dienen, 
• Het is de verantwoordelijkheid van de organisatoren zorg te dragen voor de eventueel 

benodigde vergunningen, 
 
Eénderde deel van het centraal leefbaarheidsbudget oormerken we voor verbetering van sociale 
leefbaarheid. 
 
Wellicht blijkt in de gesprekken met bijvoorbeeld de corporaties dat zij bereid zijn geld beschikbaar te 
stellen voor het gebiedsgericht werken. De afspraken aangaande deze budgetten zullen worden 
vastgelegd in convenanten met deze partijen. De hierboven voorgestelde spelregels gelden 
vooralsnog uitsluitend voor gemeentelijk geld. 
 
Uitvoeringsbudget gebiedsgericht werken 
Tenslotte   maken we als afdeling proceskosten bij het maken van de 
gebiedsontwikkelingsprogramma’s. Het gaat dan om zaken als huren van een ruimte voor 
bewonersbijeenkomsten, houden van een enquete, ontwikkelen van een nieuwsbrief, 
lidmaatschappen etc. Ook daarvoor reserveren we een beperkt budget: het Uitvoeringsbudget 
Gebiedsgericht werken. 
 

4.4.3 Gebiedsontwikkelingsprogramma’s  en activiteitenplannen 
Een belangrijk instrument in het gebiedsgericht werken is het maken van een visie op een gebied en 
het uitwerken ervan in uitvoeringsplannen, samen een GebiedsOntwikkelingsProgramma (GOP). Met 
betrekking tot deze plannen zal worden samengewerkt met de georganiseerde bewonersgroepen. Al 
naar gelang het gekozen arrangement zal de samenwerking vorm krijgen. Op zijn minst zullen er 
afspraken gemaakt worden wat de prioriteiten zijn en welke zaken uitgevoerd zullen worden. 
 
Gebiedsontwikkelingsprogramma’s (GOP) 
Het collegeprogramma 2011 – 2014 stelt zich tot doel om in de wijken en kernen van Stichtse Vecht 
op participatieve en integrale wijze te komen tot GebiedsOntwikkelingsProgramma’s (GOP). Een GOP 
bestaat uit een gebiedsanalyse, een gebiedsvisie en een uitvoeringsplan. De gebiedsanalyse 
verschaft inzicht in de huidige situatie van het betreffende gebied aangaande fysieke leefbaarheid, 
sociale leefbaarheid, voorzieningenniveau en veiligheid. Ook in kaart brengen van bestaand 
gemeentelijk beleid dat zijn weerslag heeft op het gebied hoort bij de gebiedsanalyse. Het gaat dan 
om bijvoorbeeld het integraal veiligheidsplan, de structuurvisie, een landschapsontwikkelingsplan 
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maar bijvoorbeeld ook een door de bewoners gemaakte dorpsvisie, waar dat van toepassing is. De 
gebiedsvisie is gebaseerd op de gebiedsanalyse en geeft inzicht in de prioriteiten voor het gebied 
gedurende de komende 5 tot 10 jaar. Het uitvoeringsplan beschrijft helder wat binnen een tijdsbestek 
van de eerste 5 jaar bereikt moet gaan worden op het gebied van de leefbaarheid in de wijk. De in de 
uitvoeringsplannen afgesproken zaken krijgen een plek in de werkplannen van de verschillende 
afdelingen binnen deze gemeente.  
Naast deze GOP’s zullen er jaarlijks actieplannen gemaakt worden voor de korte termijn. Een van de 
ingrediënten voor het  actieplan is bijvoorbeeld het integrale beheerplan voor een bepaald gebied. De 
actieplannen zijn zowel voor intern als extern gebruik en afstemming.  
 
Voor het ontwikkelen van GOP’s hanteren we een indeling in 3 typen kernen, afhankelijk van het 
aantal inwoners: 
Buurtschappen: 0 – 400 inwoners 
Kleine kernen:   400 – 4000 inwoners 
Grote kernen:    meer dan 4000 inwoners 
 
Volgens deze indeling horen alleen Breukelen, Maarssen dorp, Maarssenbroek en Loenen a/d Vecht  
tot de grote kernen. Voor de grotere kernen geldt dat er zowel wijkplannen voor de afzonderlijke 
wijken als een overkoepelend plan (het GOP) voor de gehele kern gemaakt zullen worden. Het 
overkoepelende plan komt tegemoet aan de bewonerswens om coalities tussen wijken te maken op 
gemeenschappelijke thema’s en geeft inzicht in wijkoverstijgende zaken. Een wijk heeft veelal een 
aantal inwoners vergelijkbaar met een kleine kern.  
 
Voor de kleine kernen maken we een ook een GOP in dat geval noemen we het een 
DorpsOntwikkelingsPlan (DOP). Buurtschappen worden in principe ondergebracht bij de 
dichtstbijzijnde kern of kunnen hun krachten bundelen. Per buurtschap zal bezien worden wat de 
meest passende indeling is. 
 
De gebiedswethouder stelt samen met de gebiedsregisseur een GebiedsOntwikkelingProgramma op. 
De coördinerend wethouder gebiedsgericht werken bewaakt het proces. 
 
Reguliere gemeentelijke budgetten 
Voor alle maatregelen en activiteiten die genoemd worden in de wijkvisies, uitvoeringsplannen en 
activiteitenplannen geldt dat eerst wordt onderzocht of ze uit andere budgetten betaald kunnen 
worden dan het budget van gebiedsgericht werken. Dit zullen vooral de reguliere budgetten zijn voor 
bijvoorbeeld speelplekken, groenbeheer, onderhoud wegen, integrale veiligheid etc. Pas als ze in 
geen ander budget passen, wordt beoordeeld of ze betaald worden vanuit het budget gebiedsgericht 
werken. 
 
Harmonisatie 
In Stichtse Vecht liggen al diverse toekomstvisies, wijkvisies en dorpsvisies uit de voormalige 
herindelingsgemeenten. Ze hebben niet allemaal hetzelfde abstractieniveau en dezelfde 
componenten. Daarom zal er, waar nodig, aanvullend onderzoek gedaan worden of een 
verdiepingsslag gemaakt worden. Zodoende worden alle gebiedsontwikkelingsprogramma’s naar 
hetzelfde kwaliteitsniveau getild.   
 
Vaststelling 
De gebiedsvisies, zoals hierboven omschreven onderdeel van de GOP’s, worden vastgesteld in de 
raad. De gebiedsuitvoeringsprogramma’s worden vastgesteld in het college van B&W.  
 
In de bijlage is een uitwerking opgenomen van een format voor een plan van aanpak voor een GOP. 
 

4.4.4 Bewonersplatform 
Gebiedsoverstijgende zaken en zaken aangaande de werkwijze van gebiedsgericht werken worden 
tenminste één maal per jaar besproken in 3 platformen van georganiseerde bewonersgroepen, te 
weten: 

• Platform Maarssen-Broek 
• Platform grote kernen (Maarssen dorp, Breukelen, Loenen a/d Vecht) 
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• Platform kleine kernen en landelijk gebied 
 
In deze platforms hebben de voorzitters van de georganiseerde bewonersgroepen zitting. De 
verschillende platforms zullen gevraagd worden een afgevaardigde te kiezen die hen kan 
vertegenwoordigen in de werkgroepen leefbaarheid en veiligheid. 
 

4.4.5  Voortgangsrapportages, verantwoording en evaluatie 
Het beleid, zoals geformuleerd in deze kadernota, zal in werking treden in 2012. Na vier jaar zal het 
geëvalueerd worden. Als er voor die tijd knelpunten en kinderziektes aan het licht komen zullen die 
aan de orde worden gesteld in de stuurgroep veiligheid en leefbaarheid en zal bijgestuurd worden. 
 
De gebiedsregisseurs rapporteren over de voortgang van de in de uitvoeringsplannen en 
activiteitenplannen genoemde acties naar de gebiedswethouder en de werkgroep leefbaarheid en 
veiligheid en tenminste één maal per jaar aan de georganiseerde bewoners. De gebiedsregisseurs 
rapporteren over de voortgang van het proces om te komen tot gebiedsontwikkelingsprogramma’s aan 
de stuurgroep en de gebiedswethouders. 
 
 
Hoofdstuk 5:  De interne kaders 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we globaal hoe we het gemeentelijk apparaat inzetten voor goed 
gebiedsgericht werken. Dat wil zeggen dat we na het vaststellen aan de slag kunnen. Toch 
omschrijven we  slechts de kaders  waarbinnen de samenwerking plaats zal vinden. Gebiedsgericht 
werken is meer dan dat. Het vraagt ook een bepaalde gemeentelijke cultuur van omgaan met 
bewonersinbreng. Het vraagt om loslaten en vertrouwen richting de samenleving. Op dit moment is 
het gemeentebrede beleid leidend voor de wijken en kernen. Maar we zullen toegroeien naar een 
situatie waarbij de gebiedsontwikkelingsprogramma’s leidend worden voor de ontwikkeling van beleid 
en voor de interventies in de wijken en kernen.  
De uitwerking van het inpassen van het gebiedsgericht werken in de gemeente Stichste Vecht zal 
worden vormgegeven in een implementatieplan. Het plan van aanpak voor het implementatieplan zal 
zo snel mogelijk na vaststellen van deze kadernota worden aangeboden aan het college. 
 
In deze kadernota besteden we vooral aandacht aan het creëren van de randvoorwaarden om 
gebiedsgericht aan de slag te gaan. We werken daartoe op de volgende manier: 
 
5.1 Gebiedswethouder 
Er is een algemene wethouder die de werkwijze van gebiedsgericht werken in zijn portefeuille heeft. 
Daarnaast zijn er gebiedswethouders: elke wethouder heeft naast zijn / haar inhoudelijke portefeuille 
die zij beheren een gebied onder zich waarvoor zij aanspreekpunt zijn. De zaken die zij er 
tegenkomen worden afgestemd met de inhoudelijk verantwoordelijk wethouder of als het veiligheid 
betreft met de burgemeester. Periodiek informeert het college de raad over de bevindingen en over de 
voortgang van het gebiedsgericht werken. 
 
Toelichting: 
De gebieden zijn als volgt verdeeld over de wethouders: 
 
Maarssenbroek:    Vital van der Horst 
Maarssen-dorp:     Gera Helling-Zeisseink 
Breukelen-dorp:    Pieter de Groene 
Loenen a/d Vecht:    Piet Ploeg 
Kleine kernen oostelijk van het kanaal3:  Klaas Wiersema 
Kleine kernen westelijk van het kanaal4:  Jaap Verkroost 
 

                                                      
3 Dit betreft de kernen Tienhoven (waaronder vallen Tienhoven, Molenpolder, Oud Maarsseveen, Maarsseveen, Otterspoor 
Neermaten), Oud Zuilen, Vreeland, Nigtevecht, Kerklaan, Nieuwersluis. 
4 Dit betreft de kernen Kockengen (waaronder vallen Gieltjesdorp, Spengen, Noordeinde, Portengen, Zuideinde, Kortrijk), 
Nieuwer Ter Aa (waaronder vallen Oud Aa, Nieuwer ter Aa, Oukoop), Loenersloot 
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De gebiedswethouder is de ambassadeur van het college naar zijn / haar gebied. Voor de 
gebiedswethouders gelden de volgende spelregels: 
 

1. De gebiedswethouder vervult een ambassadeursrol in zijn gebied voor het college, 
2. De gebiedswethouder is zichtbaar aanwezig in zijn / haar gebied, 
3. De  gebiedswethouders bezoeken samen met de gebiedsregisseur hun gebied, 
4. De gebiedswethouders doen geen toezeggingen aan bewoners, winkeliers  en 

maatschappelijke organisaties, zonder eerst te overleggen met (bijvoorbeeld) de 
gebiedsregisseur, bedrijventerreinen worden gemeente breed bekeken en vallen in de 
reguliere portefeuille economie 

5. De gebiedswethouder zoekt  bij het vinden van oplossingen altijd de samenwerking met de 
bestuurder (wethouder of burgemeester) die inhoudelijk portefeuillehouder, dus vakwethouder   
is van het betreffende probleem in een bepaald gebied. De vakwethouder is dan leidend. 

6. De gebiedswethouder vervult een bemiddelende rol bij communicatieproblemen tussen 
gemeente en georganiseerde bewonersgroepen. 

7. De gebiedswethouder en de gebiedsregisseur hebben samen de taak verwachtingen bij 
bewoners te managen, om teleurstelling te voorkomen. 

8. Het buitengebiedgebied, veelal agrarisch van karakter, wordt gekoppeld aan de kleine kernen.  
9. Informatievoorziening aan de gebiedswethouder vanuit het ambtelijk apparaat is een 

belangrijk aandachtspunt dat in het implementatieplan gebiedsgericht werken nader 
uitgewerkt zal worden. 

10. De gebiedswethouder stelt samen met de gebiedsregisseur een 
GebiedsOntwikkelingProgramma op. De coördinerend wethouder gebiedsgericht werken is 
bestuurlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit en de integraliteit van de 
GebiedsOntwikkelingPogramma’s. 

 
In het implementatieplan gebiedsgericht werken zal aandacht worden besteed aan het belangrijke 
aspect van informatievoorziening vanuit de gehele organisatie aan de gebiedswethouder over zijn 
gebied. 
 
5.2 Gebiedsregisseur  
De gemeente Stichtse Vecht kent drie gebiedsregisseurs. De gebieden zijn als volgt verdeeld over de 
drie gebiedsregisseurs: 
 

Gebied ten westen van het Amsterdam Rijkanaal 
(Maarssenbroek, Kockengen, Nieuwer ter Aa, 
Loenersloot) 
 

  
:Eva de Ruiter 

Grote kernen ten oosten van het Amsterdam 
Rijnkanaal (Maarssen-dorp, Breukelen, Loenen 
a/d Vecht) 
 

  
:Wieke van Mourik 

Buitengebied ten oosten van het Amsterdam 
Rijnkanaal (Oud Zuilen, Tienhoven, 
Nieuwersluis, Vreeland, Nigtevecht) 

  
:Jacobine Klijberg 

  
De gebiedsregisseurs zijn programmamanagers voor hun wijken, zij matchen de gebiedsurgenties met 
de beleidsurgenties en bewaken de integrale aanpak. Hierbij behoren de volgende taken: 

1. Ze zijn verantwoordelijk voor het ophalen, vastleggen en verduidelijken van de thema’s die 
spelen in hun gebied. Zij worden door de ambtelijke organisatie op de hoogte gehouden van 
het gemeentelijk beleid dat speelt in hun gebied en houden de bewoners daarvan op de 
hoogte. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven op beleid binnen hun gebied, als 
zij daarin knelpunten constateren. Dit advies is niet bindend. 

2. Ze verrichten onderzoek naar de zaken die spelen in de verschillende gebieden en leggen dit 
vast in gebiedsontwikkelingsprogramma’s (GOP’s). Daartoe stellen zij een plan van aanpak 
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op waarin de rol met de verschillende partijen in het gebied bij het maken van de visie wordt 
vastgelegd. 

3. Ze regisseren de samenwerking om te komen tot (uitvoering van) de uitvoeringsplannen en 
activiteitenplannen en bewaken de voortgang. Zij bewaken de inzet van de uitvoerende 
partijen zoals die is afgesproken in het MT bij het vaststellen van deze plannen.  

4. Zij worden op de hoogte gehouden van de communicatie en participatieprocessen met 
bewoners bij zaken die binnen het gebied spelen en indien nodig adviseren of faciliteren zij 
hierin. 

5. Zij zijn als adviseur vertegenwoordigd in de stuurgroep leefbaarheid en veiligheid en de 
bijeenkomsten met de gebiedswethouder in een bepaald gebied. 

6. Zij zitten de werkgroep leefbaarheid en veiligheid als voorzitter voor. 
7. Zij leggen verantwoording af aan de stuurgroep leefbaarheid en veiligheid over de in dat jaar 

gestelde doelen per gebied. 
8. De gebiedsregisseurs hebben een aanjaagfunctie voor bewonersinitiatieven. Dat betekent 

dat zij een initiatief faciliteren (met geld en ondersteuning) in de vorm van een pilot. Zodra het 
initiatief geslaagd blijkt te zijn, kan het opgenomen worden in de lijn. Zodoende gaat er geen 
inzet en budget naar structurele voorzieningen en beleid.  

9. De gebiedsregisseur zorgt ervoor dat afgevaardigden van georganiseerde bewonersgroepen 
in de werkgroepen en de verschillende platforms op democratische wijze worden gekozen.  

 
Het werken in gebieden is als het maken van een mooie voorstelling, waarbij het toneel de wijk is. Een 
regisseur heeft als taak anderen te laten schitteren in hun rol en van de losse delen een passend 
geheel te maken.  
 
5.3 Beleidsmedewerker leefbaarheid en veiligheid:  
De gebieden zijn als volgt verdeeld over de beleidsmedewerkers leefbaarheid en veiligheid: 

Gebied ten westen van het Amsterdam Rijkanaal 
(Maarssenbroek, Kockengen, Nieuwer ter Aa) 

  
:Mario van Dijk 

Gebied ten oosten van het Amsterdam 
Rijnkanaal (Maarssen-dorp, Breukelen, Loenen 
a/d Vecht, Oud Zuilen, Tienhoven, Nieuwersluis, 
Vreeland, Nigtevecht) 

  
 
:Jan Scheeve 

 
De beleidsmedewerkers hebben de volgende taken: 

1. Verbeteren van de leefbaarheid, sociale cohesie en participatie in hun gebieden door 
ondersteunen van georganiseerde bewonersgroepen, 

2. Ze verzorgen de dagelijkse contacten van de georganiseerde bewoners met de gemeente,  
3. Ze pakken knelpunten in de leefbaarheid op waar die niet passen binnen andere teams van 

de gemeente,  
4. Zij ondersteunen de actieve bewoners bij realiseren van initiatieven op allerlei terreinen,  
5. Zij zijn de ogen, oren, handen en voeten van het team gebiedsgericht werken, 
6. Zij nemen deel aan het overleg woonoverlast, het overleg Jongeren in Beeld en het periodiek 

overleg met de corporaties over uitvoeringszaken, 
7. Zij begeleiden initiatieven als een klimaatstraatfeest, nationale opschoondag, wedstrijd 

mooiste tuin, burendag, 
8. Zij ondersteunen het team bestek en beheer bij het organiseren van wijkschouwen, die in het 

kader van het kwaliteitsgestuurd beheer georganiseerd zullen worden, 
9. Signaleren mogelijke knelpunten in de uitvoering en denken actief mee over verbetering van 

en ontwikkeling van participatie en dienstverlening. 
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5.4  Interne overlegstructuren 
 
Stuurgroep leefbaarheid en veiligheid 
Gebiedsgericht werken en integrale veiligheid trekken in deze stuurgroep samen op.  
Deze stuurgroep heeft als doel: 

• Bestuurlijke afstemming over leefbaarheid en veiligheid 
• Randvoorwaarden voor gebiedsgericht werken en integrale veiligheid borgen 
• De voortgang van de GebiedsOntwikkelingsProgramma’s bewaken,  
• Knelpunten in de voortgang oplossen,  
• Het integrale karakter in de aanpak van leefbaarheid en veiligheid behouden 
• Op strategisch niveau voeling houden met de belangrijke partners in leefbaarheid en 

veiligheid 
• Integrale aansturing kernpartners 
• Sturing op aanpak specifieke problematiek 

 
Deze stuurgroep komt ongeveer 4 maal per jaar bijeen. Deze stuurgroep bestaat uit de volgende 
leden: 
 
De burgemeester: voorzitter 
Wethouder gebiedsgericht werken: Jaap Verkroost,  
Bestuurders grotere woningbouwcorporaties 
Wijkchefs/plv wijkchefs  
Teamleider gebiedsgericht werken  
Teamleider veiligheid, handhaving en toezicht 
Teamleider communicatie 
Overige teamleiders op afroep 
Secretaris / Notulist: wisselend een van de gebiedsregisseurs of een van de beleidsmedewerkers 
Op oproepbasis kunnen afgevaardigden van bewonersgroepen als adviseurs deelnemen aan de 
stuurgroep. De voorzitter is de uitnodigde partij. 
 
Werkgroep leefbaarheid en veiligheid: 
Naast de stuurgroep die opereert op bestuurlijk niveau is er overleg nodig op uitvoerend niveau. 
Daartoe zal de werkgroep leefbaarheid en veiligheid in het leven worden geroepen. De agenda wordt 
voorbereid door de gebiedsregisseur in samenspraak met de beleidsadviseur Veiligheid. Het karakter 
van het overleg is integraal, resultaatgericht en probleemgericht. 
  
Doel van deze werkgroep is: 

• Afstemmen beleid en lopende zaken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid 
(jongerenoverlast, KVO, woonoverlast etc.)  

• Bouwstenen aanleveren voor de GOP’s 
• Afspraken maken over planning en uitvoering van o.a. GebiedsOntwikkelingsProgramma’s  
• Knelpunten constateren en oplossen 
• Gebiedsgericht ontvangen signalen omzetten in gemeentelijk beleid/acties 
• Kennisuitwisseling  
• Uitwisseling wat er speelt in een bepaald gebied 
• Afspraken maken over bewonersraadpleging en participatie 
• Draagvlakknelpunten bespreken 
• Rapporteren aan stuurgroep 
• Opstellen en voortgangsbewaking van uitvoeringsplannen en activiteitenplannen 
• Beoordelen van subsidieaanvragen voor het centraal leefbaarheidsbudget 

 
Er zijn drie werkgroepen voor drie gebieden: Maarssen-dorp, Maarssenbroek / Loenen a/d Vecht, 
Breukelen / kleine kernen en landelijk gebied. Deze zullen om de 6 weken bijeen komen. Voor deze 
gebiedsindeling is gekozen omdat die het beste past op de gebiedslogica van de strategische 
partners, zoals politie en woningbouwcorporaties. 
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Minimaal 1 keer per jaar zal een afvaardiging vanuit het bijbehorende bewonersplatform deelnemen 
aan de werkgroep leefbaarheid en veiligheid. 
 
De werkgroepen leefbaarheid en veiligheid bestaan uit de volgende deelnemers: 

Maarssen-dorp, Maarssenbroek Loenen a/d Vecht, Breukelen kleine kernen en landelijk 
gebied 

Gebiedsregisseur (voorzitter) Gebiedsregisseur (voorzitter) Gebiedsregisseur (voorzitter) 
Politie Maarssen Politie BAL e.o. Betreffende wijkagenten 
Woningcorporatie Portaal Woningcorporatie Vecht en 

Omstreken 
Woningcorporatie Vecht en 
Omstreken 

Zuwezorg Tympaan Tympaan 
Beleidsmedewerker OOV  Beleidsmedewerker OOV  Beleidsmedewerker jeugd 
Beleidsmedewerker jeugd Beleidsmedewerker jeugd Beleidsmedewerker 

maatschappelijk werk 
Beleidsmedewerker 
maatschappelijk werk 

Beleidsmedewerker 
maatschappelijk werk 

Beleidsmedewerker bestek en 
beheer 

Beleidsmedewerker bestek en 
beheer 

Beleidsmedewerker bestek en 
beheer 

Beleidsmedewerker ruimtelijke 
ontwikkeling  

Beleidsmedewerker ruimtelijke 
ontwikkeling  

Beleidsmedewerker ruimtelijke 
ontwikkeling  

Beleidsmedewerker 
leefbaarheid en veiligheid 

Beleidsmedewerker 
leefbaarheid en veiligheid 

Beleidsmedewerker 
leefbaarheid en veiligheid 

Communicatieadviseur 

Communicatieadviseur  Communicatieadviseur  Woningcorporatie Habion, 
Kockengen (agendalid) 

2 afgevaardigden van het 
bewonersplatform 
Maarssenbroek – Maarssen-
dorp 

2 afgevaardigden van het 
bewonersplatform grote kernen 
(afkomstig uit Breukelen en 
Loenen a/d Vecht).  

2 afgevaardigden van het 
bewonersplatform kleine kernen 
en landelijk gebied.  

 
Er wordt nog onderzocht of deze werkgroepen overlap hebben met andere werkgroepen bijv. het JIB 
(Jongeren In Beeld). De werkgroep leefbaarheid en veiligheid heeft in ieder geval geen overlap met 
overleggen waarin individuele casussen worden besproken zoals het JIB+ en de werkgroep 
woonoverlast. 
 
5.5  Samenspel met andere teams 
Het samenspel met andere teams zal  worden uitgewerkt in het op dit moment nog te ontwikkelen 
implementatieplan gebiedsgericht werken. Dit plan zal in nauwe samenwerking met onze partners 
binnen de gemeente tot stand komen. Vooruitlopend op dit implementatieplan zijn wat richtlijnen voor 
de samenwerking opgesteld.  
 
Relatie met teams bestek en beheer en buitendienst 
De gebiedsgerichte werkwijze sluit aan bij de ontwikkelingen die binnen het team buitendienst en 
bestek en beheer plaatsvinden: 

1. Het inrichten van service teams per kern of gebied 
2. Het integraal beheer openbare ruimte (IBOR) 

 
Op dit moment wordt een pilot voorbereid in het gebied rondom de kern Loenen a/d Vecht. De 
portefeuillehouder beheer openbare ruimte is tevens gebiedswethouder van deze kern.  
 
De service teams zijn zichtbaar aanwezig in en verantwoordelijk voor het beheer van hun eigen 
gebied. Zij constateren uit zichzelf kleine gebreken in de openbare ruimte. En zij reageren slagvaardig 
op verzoeken uit hun gebied. Zij zijn bekend bij de inwoners en kunnen liefst ook rechtstreeks 
aangesproken worden door deze inwoners. Dit voorkomt een grote klachtenstroom naar het meldpunt 
en naar het gebiedsgericht werken. Bovendien neemt de slagvaardigheid van de gemeente toe en 
helpt het om het vertrouwen van de inwoners te winnen. 
De verbinding met de service teams en het gebiedsgericht werken vindt plaats via de toezichthouders 
en de beleidsmedewerkers leefbaarheid en veiligheid. De gebiedsindeling voor de serviceteams wordt 
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zo veel mogelijk afgestemd met de gebiedsindeling van het gebiedsgericht werken. Door korte lijnen is 
het mogelijk om snel en samenhangend te reageren op de vraag van de inwoners.  
 
Het IBOR wordt in samenspraak met bewoners opgestart. Zij hebben met name een rol bij het 
vaststellen van het gewenste onderhoudsniveau (hoog, basis, laag) per gebiedseenheid. Op 
interactieve wijze wordt een beeldkwaliteitsplan gemaakt.  
Bovendien vinden binnen het IBOR jaarlijkse schouwen plaats van de openbare ruimte. Het 
technische gedeelte daarvan zal door het team bestek en beheer gedaan worden. Maar hier wordt 
ook een participatief gedeelte aan gekoppeld, waarbij inwoners hun eigen route door het gebied 
maken en de gemeente wijzen op veelvuldige klachten en verzoeken. Het idee is dat er tijdens de 
schouw al afspraken gemaakt worden over de zaken die wel/niet opgepakt gaan worden en op welke 
termijn. De beleidsmedewerkers leefbaarheid en veiligheid hebben hier een ondersteunende rol voor 
het team bestek en beheer. Zij zullen de wijkcomités/dorpsraden betrekken en de participatie 
vormgeven.  
 
Relatie met team veiligheid 
De beleving van veiligheid en leefbaarheid is onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
Initiëring en uitvoering van het veiligheidsbeleid is een taak van  team Veiligheid, Handhaving en 
Toezicht.   
 
In het door de Raad vast te stellen  Integraal Veiligheidsplan 2012-2014  wordt geïnvesteerd in 
bevordering van de veiligheid via maatregelen op maat.  Het accent ligt op preventie en 
bewonersparticipatie, maar ook op repressieve bestrijding van overlast en criminaliteit.  Het IVP is 
leidend en kaderstellend voor de prioritering van veiligheidsthema’s en de facilitering met middelen.  
In dat kader is extra budget gevraagd voor het gericht en zichtbaar inzetten van middelen als 
buurtpreventieteams, buurtbemiddeling, straatcoaches en meer (licht) blauw op straat.  
 
Door het team Veiligheid worden thematische uitvoeringsprogramma’s opgesteld, waarbij de 
beleidsadviseur Veiligheid de regie voert op voortgang en uitkomsten. Team Veiligheid is 
opdrachtgever als het gaat om de inzet en prestaties van externe partners zoals politie en de inzet van 
technische middelen als cameratoezicht. Ook de implementatie en uitvoering van regionale 
veiligheidsstrategieën, zoals de aanpak van veel voorkomende criminaliteit en jeugdoverlast valt onder 
de regie en verantwoordelijkheid van team Veiligheid.   
De burgemeester is  eindverantwoordelijke voor het veiligheidsbeleid en leidend op de inhoud.     
 
Aansluiting van team Veiligheid met Gebiedsgericht Werken is essentieel bij de aanpak van sociale 
veiligheidsvraagstukken, omdat deze vaak lokaal gekleurd zijn en nauw samenhangen met de 
beleving van de leefbaarheid in de wijk of buurt.  Dit vergt een ketenaanpak die leidt tot maatwerk in 
de vorm van bijvoorbeeld een  probleem- of gebiedsgerichte aanpak of een persoons- 
gezinsgebonden zorgtraject.   
 
Omdat er overlap is in de externe partners van de teams Veiligheid en Gebiedsgericht Werken,  en in 
de thematiek,  bestaat de noodzaak om integraal  te werken  en moet er een structuur komen waar op 
strategisch en operationeel niveau wordt afgestemd en samengewerkt Dit krijgt vorm door samen op 
te trekken in een stuurgroep leefbaarheid en veiligheid, door samen te werken in de werkgroepen 
leefbaarheid en veiligheid en door het IVP en de gebiedsontwikkelingsprogramma’s op 
uitvoeringsniveau te matchen.  
Dit kan door een gebiedsgerichte aanpak van veiligheidsproblematiek in de wijken en kernen door te 
vertalen  vanuit het IVP naar bijvoorbeeld een wijkplan, waar meer concreet in een sociale paragraaf 
kan worden uiteengezet met welk doel maatregelen en middelen worden ingezet in dit specifieke 
gebied. Dit neemt niet weg dat beide teams verantwoordelijk blijven voor hun eigen beleids- en 
taakvelden en autonoom zijn in hun processen.  
 
Relatie met teams ontwikkeling 
Hier geldt dat integrale samenwerking onmisbaar is. De informatie vanuit de wijken en kernen moet 
gedeeld worden met de beleidsmedewerkers en de informatie over beleid en projecten vanuit de 
gemeente moet gedeeld worden met de gebiedsregisseurs. Het is halen en brengen. Daarbij moet 
afstemming plaatsvinden tussen beleidsurgenties en gebiedsurgenties. Er is geen formele richtlijn 
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over het prevaleren van het één of het ander. Zaken worden situationeel bekeken en beoordeeld. 
Medewerkers van de teams  maken deel uit van de werkgroepen leefbaarheid en veiligheid om de 
samenwerking en informatiestroom te borgen. Er moet een registratiesysteem zijn per gebied met 
voorgenomen en aangevraagde interventies in het gebied. Wellicht dat de jaarlijkse actieplannen 
hierin kunnen voorzien.   
 
 5.6 Stroomlijnen bewonersinbreng 
Zoals al eerder in deze tekst beschreven maken we gebiedsvisies en uitvoeringsplannen op 
interactieve wijze. Daarnaast is er natuurlijk meer interactie tussen gemeente en inwoners op het 
terrein van leefbaarheid. Voor de dienstverlening aan de burger is het belangrijk dat er duidelijkheid is 
over de routing van deze inbreng binnen de gemeente. 
 
Aan deze inbreng zitten twee aspecten: Inbreng die we als gemeente vragen in (bijvoorbeeld) 
participatietrajecten en inbreng die we krijgen door bijvoorbeeld burgers die wethouders aanspreken, 
brieven schrijven of anderszins melding maken van zaken die hen dwarszitten. 
 
 5.6.1 Richtlijnen voor participatie 
Er zijn veel vragen over het hoe en wanneer betrekken van bewonersgroepen bij projecten en 
activiteiten die vanuit de gemeente in de wijken en kernen neerdalen. Voor RO-trajecten geldt dat er 
regels zijn voor het betrekken en informeren van omwonenden en partners. Het beleidsveld 
Maatschappelijke Ontwikkeling kent eigen adviesorganen die geraadpleegd moeten worden bij de 
beleidsontwikkeling. En de beheerders van de openbare ruimte hebben ook veel te maken met 
bewoners die willen meepraten over ingrepen in de leefomgeving.  
Hoe verhoudt zich dit tot de bestaande bewonersgroepen?  
Bewonersgroepen nemen een bijzondere plaats  in bij de ontwikkeling van beleid en projecten. Zij 
krijgen liefst informatie vooraf over nieuwe ontwikkelingen in hun gebied die de leefbaarheid 
beïnvloeden. De gebiedsregisseur doet daarbij de screening van trajecten die al dan niet van belang 
zijn voor de leefbaarheid. De gebiedsregisseur zal investeren in het proces van informeren, betrekken 
en raadplegen van de desbetreffende bewonersgroepen. De inbreng van de bewonersgroepen weegt 
niet zwaarder dan de inbreng van de omwonenden, maar is wel meer in het algemeen belang van een 
kern of wijk dan het individuele belang van een omwonende. Het is dan ook zaak dat minimaal een lid 
van de bewonersgroep deelneemt aan de klankbordgroep die rond het desbetreffende traject wordt 
opgericht. De gebiedsregisseurs zijn in principe beschikbaar voor ondersteuning en advisering bij het 
participatieve proces met bewoners(groepen). 
 
De uitgangspunten voor bewonersparticipatie bij beleidsontwikkeling zullen worden omschreven in het 
participatiebeleid. Vooruitlopend daarop is bijgevoegd in de bijlage de participatierichtlijn van de 
gemeente Amersfoort, waarin in grote lijnen staat aangeven wanneer welke vorm van participatie 
redelijk en wenselijk is in welke situatie. Dit betreft burgerparticipatie op alle terreinen, zoals 
bijvoorbeeld bij het opnieuw inrichten van een speelplek, revitaliseren van een dorpskern, vormgeven 
van jongerenbeleid. Deze bijlage is bedoelt om, in afwachting van het participatiebeleid, een leidraad 
te bieden voor het betrekken van bewoners bij het maken van beleid.  
  
 5.6.2  Routing van bewonersinbreng 
Op dit moment komen bewonersverzoeken via diverse kanalen binnen bij de gemeente: via het TIC, 
via brieven/meldingen, via de teams, via de wethouders en via het gebiedsgericht werken. Het is 
wenselijk om een eenduidige routing te hebben. En er is behoefte aan samenhang en afstemming. 
Kleine gebreken in de openbare ruimte moeten het liefst via het TIC doorgegeven worden aan het 
team buitendienst. Wethouders en andere teams zouden moeten verwijzen naar deze routing. Grotere 
aanvragen of gebreken moeten geselecteerd worden en gericht uitgezet worden aan de 
desbetreffende teams. Integrale aanvragen (bijvoorbeeld een stukje speelruimte, een stukje veiligheid 
en een stukje verkeer) moeten via de beleidsmedewerkers leefbaarheid en veiligheid integraal 
opgepakt en uitgezet worden. Zij doen de voortgangsbewaking en de terugkoppeling.   
Het is zaak om een registratiesysteem te maken waar alle ingekomen meldingen in te zien zijn voor de 
teams van W&K.  
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Hoofdstuk 6:  Communicatie 
 
De kadernota gaat over de nieuwe werkwijze van gebiedsgericht werken in de gemeente Stichtse 
Vecht. Deze werkwijze is tot stand gekomen met de expliciete inbreng van georganiseerde inwoners, 
externe partners, interne partners en het gemeentelijk bestuur. Met deze participatieve manier van 
werken wordt eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht, creativiteit en betrokkenheid van inwoners 
gestimuleerd. Dat is van belang om recht te doen aan de eigen identiteit van dorpen en kernen, maar 
ook om de afstand tussen inwoners en overheid te verkleinen.  
 
Vanuit het gebiedsgericht werken richt de communicatie over het gebiedsgericht werken zich in het 
algemeen om de burgers van Stichtse Vecht. Op deze manier krijgt iedereen  inzicht in de manier van 
gebiedsgericht werken, welke partijen er betrokken zijn, welke rol de gemeente speelt, wat participatie 
hen op kan leveren, etc. Daarnaast zijn de ongeveer 40 georganiseerde bewonersgroepen een 
relevante doelgroep. Zij zijn een belangrijke schakel tussen bewoners en gebiedsregisseurs. Het 
accent ligt op het verbeteren van de communicatie tussen wijken/kernen en gemeente en op het 
faciliteren en ondersteunen van bewonersinitiatieven.  
 
Om recht te doen aan de eigen identiteit van dorpen en kernen, maar ook om de afstand tussen 
inwoners en overheid te verkleinen worden onder andere de volgende middelen ingezet:  
 

• Gemeente Stichtse Vecht geeft haar inwoners verantwoordelijkheid voor en invloed op hun 
leefomgeving. Daarom is het belangrijk dat ook op gebiedsniveau duidelijk is wat er goed gaat 
en waar de verbeterpunten liggen. Er worden met enige regelmaat bijeenkomsten 
georganiseerd waarbij inwoners als ervaringsdeskundige daarover kunnen mee praten.  

 
• Kernentour van het college van B&W. Om de praktijk van Stichtse Vecht nader te 

onderzoeken sprak het college de wens uit kennis te willen maken met het gebied. De 
kennismaking werd vormgegeven in een tour langs de 12 kernen. De bezoeken werden 
voorbereid door het team gebiedsgericht werken in combinatie met degeorganiseerde 
bewonersgroepen. Deze kernentour is bij het vaststellen van deze kadernota geheel afgerond.  

 
• 4 x per jaar zal er een nieuwsbrief verschijnen voor leden van de georganiseerde 

bewonersgroepen, etc. Deze kent een vaste indeling met daarin o.a. een activiteitenkalender, 
een column van de wethouder etc. De nieuwsbrief informeert georganiseerde 
bewonersgroepen op hoofdlijnen en kan (in zijn geheel of delen ervan) door de 
bewonersgroepen op hun site worden geplaatst om hun achterban te informeren. De 
nieuwsbrief bevat verwijzingen naar achtergrondinformatie op de gemeentelijke website, waar 
dat nodig is. 
 

• Op de gemeentelijke site wordt omschreven welke aanspreekpunten mensen hebben in hun 
gebied en hoe in grote lijnen gebiedsgericht werken in zijn werk gaat. Er is een link naar de 
sites van de verschillende georganiseerde bewonersgroepen en kaartjes met de 
gebiedsindeling. Verbonden aan de site zijn links naar belangrijke beleidsdocumenten, 
gebiedsvisies en uitvoeringsplannen. 
 

• Verschillende stukken en visies die vanuit gebiedsgericht werken opgezet worden,  komen op 
een interactieve manier tot stand. Dit gebeurt op een manier die past binnen het nog te 
ontwikkelen participatiebeleid. Voor elke gebiedsvisie wordt een plan van aanpak gemaakt dat 
hieraan aandacht besteed. De interactieve methode is dus maatwerk per gebied. We 
onderzoeken of inzet van nieuwe media zinvol is bij het maken van bijvoorbeeld 
GebiedsOntwikkelingsProgramma’s. 
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Hoofdstuk 7:  Randvoorwaarden en risico’s 
 
De randvoorwaarden voor gebiedsgericht werken zijn: 
• Er dient door alle betrokken partijen voldoende prioriteit te worden gegeven aan gebiedsgericht 

werken om de doelstellingen te kunnen halen, 
• Er dient ruimte gemaakt te worden binnen de reguliere gemeentelijke middelen om zaken uit te 

kunnen voeren, 
• Bezuinigingen kunnen ruimte wegnemen voor bewonersinitiatieven, 
• Teleurstellingen onder bewoners over wat de gemeente realiseert (i.v.m. bijv bezuinigingen) van 

hun plannen kan leiden tot afnemen van draagvlak en tegenwerking, 
• Om een goede partner van de bewonersgroepen te kunnen zijn dienen de verschillende 

gebiedswerkers (wethouders, gebiedsregisseurs, beleidsmedewerkers) voldoende inhoudelijk 
gevoed te worden door de ambtelijke organisatie en ook voldoende rugdekking te krijgen. 
Wanneer dit onvoldoende lukt bestaat gevaar voor wegvallen van draagvlak voor gebiedsgericht 
werken onder bewoners en “opbranden” van medewerkers met uitval tot gevolg. 

• Er dient voldoende capaciteit beschikbaar te zijn binnen het team gebiedsgericht werken om alle 
taken te kunnen uitvoeren. 

 
Veel van de randvoorwaarden en risico’s zullen worden beheerst door uitvoeren van het 
implementatieplan. Het plan van aanpak voor het intentieplan zal kort na vaststelling van deze 
kadernota ter besluitvorming worden aangeboden.  
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Bijlage 1: Kaarten gebiedsindeling 
Volgen in apart document 

 
Bijlage 2: Samenvatting uitkomsten charette 

We hebben met bewoners professionals en raad gesproken over: de gebieden, de werkwijze / 
aanpak, de onderwerpen, de termijn (lang en/of kort), de budgetten, samenwerking en partnership, rol 
van bewoners, legitimatie van bewoners en besluitvorming 
Over sommige aspecten is veel eensgezindheid, andere vragen maatwerk. 
 
De gebieden of de gebiedsindeling 
Uitgangspunt blijven de huidige wijken, kernen of dorpen. Belangrijk is dat er een logische of 
natuurlijke onderlinge binding (identiteit) is om het gebied als een eenheid te herkennen of te voelen. 
Dus een inhoudelijk gebaseerde begrenzing. Omdat de inhoud leidend is kan er op onderwerpen ook 
opgeschaald worden. Bijvoorbeeld de problematiek langs de Vechtoevers is verbonden aan meerdere 
dorpen en alleen in gezamenlijkheid op te pakken. Of het voorzieningenniveau in Maarssenbroek is 
alleen in gezamenlijkheid door de wijkraden op te pakken. 
 
Maatwerk 
Vast staat dat er differentiatie in aanpak nodig is omdat de karakters, de historie met gebiedsgericht 
werken en de ambitie van de verschillende wijken en dorpen zeer uiteenlopend is, dus maatwerk is 
een voorwaarde. 
Men wil het samen doen, bewoners en professionals samen met een belangrijke rol voor de 
regisseurs. 
 
De onderwerpen 
Vast staat dat het zowel over sociaal als fysiek gaat en dat het thema ‘leefbaarheid’ centraal staat. De 
mate waarin wat aan de orde komt wordt bepaald door de heersende plannen (bijv. nieuwbouw) en 
problematiek (overlast, veiligheid, gebrek aan speelvoorzieningen etc.). Vanuit de sociale thematiek 
verwacht men ook dat professionals daar een duidelijke signalerende rol in hebben. 
 
Visie op de wijk 
Het verschilt van dorp tot wijk over welke termijn men vooral wil meedoen. Sommige dorpen zijn al 
bezig met een meerjaren plan voor hun dorp, terwijl sommige wijken vooral met de dagelijkse 
problematiek van de wijk bezig willen zijn. Wel is er veel draagvlak voor een visie per gebied, waarbij 
een kleine kern een eigen visie kan hebben voor 8 a 10 jaar, maar bijvoorbeeld Maarssenbroek ook 
een visie als geheel voor zo’n periode en niet per wijk. 
Die visie moet het uitgangspunt zijn voor de jaarplannen of actielijsten die per jaar afgesproken 
worden (door bewoners en professionals) 
 
De budgetten 
De bewoners vinden het unaniem van belang dat er pennengeld beschikbaar is om de 
georganiseerde bewoners hun taak te kunnen laten uitvoeren. Daarnaast wordt ook het belang door 
ieder gezien van een centraal leefbaarheidsbudget wat kan dienen  om initiatieven van bewoners te 
ondersteunen of als aanjaagbudget voor ingrepen in de leefbaarheid van wijken en dorpen. Er bestaat 
geen consensus over de wenselijkheid van gelabelde budgetten per wijk per jaar. De wijken en kernen 
die gewend zijn hiermee te werken zijn stellig in hun wens dit te behouden. De overige bewoners 
vinden het over het algemeen wenselijker dat er op basis van inhoudelijke criteria wordt bepaald waar 
het geld heen gaat. 
 
De samenwerking bewoners, professionals en bestuur 
Gebiedsgericht werken kenmerkt zich door de snijvlakken met het portefeuille- en vakgericht  werken 
van gemeente en professionele instanties. Het zal dus altijd een samenspel van bottom up en top 
down zijn. Er is bij alle partijen grote bereidheid om daar samen vorm aan te geven. Dit vergt nog een 
flinke investering, zowel in die samenwerking als bijvoorbeeld binnen de gemeente. 
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De rol van de bewoners 
De meest genoemde rollen zijn die van adviseur, signaleerder, klankbord en medebeslisser. Hier zien 
we ook grote verschillen per wijk of dorp. Dit past in het beeld van de gedifferentieerde aanpak waarbij 
de ene kern of wijk, veel verder zal willen gaan qua verantwoordelijkheid dan een andere. Daar moet 
wel ruimte voor zijn. 
 
De legitimatie van de bewoners 
Het is helder dat wijkcommissies en dorpsraden geen gekozen belangenbehartigers voor hun dorp of 
wijk kunnen zijn. Dit onderkennen zij zelf ook. Daarom is er breed draagvlak voor een zo goed 
mogelijke terugkoppeling van informatie, vragen en keuzes naar het dorp of de wijk, waardoor andere 
bewoners in staat gesteld worden ook mee te doen. En men hecht aan een goede verantwoording van 
werkzaamheden en inzet van middelen, via een jaarverslag, nieuwsbrief etc. 
 
De besluitvorming 
Bij de signalering verwacht met veel input van professionals en bewoners om een goed beeld te 
krijgen van wat er leeft. Bewoners willen een sterke rol in het vast stellen van d e prioriteiten voor hun 
wijk of dorp. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de plannen. 
 
 
Tijdens de Charette zijn tussentijds geen samenvattingen gemaakt of verslagen. Steeds zijn de 
resultaten van een bepaalde werkdag gebruikt als grondstof voor de presentatie / workshop 
van de dag erna. Daarom hebben we ervoor gekozen de presentaties die tijdens deze dagen 
zijn gehouden ook toe te voegen aan deze bijlage betreffende het interactieve traject om te 
komen tot een nieuwe werkwijze. 
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Bijlage 3: Berekeningsmethode budgetten 
 
De bedragen waarmee gerekend wordt in deze bijlage zijn gebaseerd op de budgetten die in 2011 
beschikbaar zijn. Ze dienen als voorbeeld en zijn onder voorbehoud van financiële ontwikkelingen die 
nog kunnen plaatsvinden in het kader van bijvoorbeeld de gemeentelijke bezuinigingsontwikkelingen. 
 
Voor gebiedsgericht werken zijn de volgende bedragen beschikbaar: 
Vanuit de voormalige gemeente Maarssen: 
Centraal leefbaarheidsbudget:   € 75.000,- 
Basissubsidie voor wijkcommissies: € 29.000,-  (dit budget halen we uit de subsidiemethodiek 

en voegen we toe aan het budget voor gebiedsgericht 
werken)  

Vanuit de voormalige gemeente Breukelen: 
Gebiedsbudgetten:    € 50.000,- 
Centraal leefbaarheidsbudget:  € 50.000,- 
Overig:     € 11.000,- 
 
Totaal:     € 215.000,- 
 
Van de basissubsidie gaat 7,5 % af in het kader van de bezuinigingen. Van de andere budgetten gaat 
5% af in het kader van de bezuinigingen. resteert voor 2012: €  203.525,- 
 
 
Organisatiebudget: 

Er zijn 40 georganiseerde bewonersgroepen (inclusief de 4 blinde vlekken in Maarssen-dorp en het in 
oprichting zijnde wijkcomité Scheendijk/Kievitsbuurt te Breukelen) waarvan 10 georganiseerde 
bewonersgroepen5 met meer dan 2000 inwoners 
 
• Benodigd budget voor organisatiebudget:   aantal  budget 
• € 750 euro  Tot 400 inwoners    4   3.000 
• € 1000 euro Van 400 inwoners tot 1000 inwoners  15   15.000 
• € 1250 euro Van 1.000 tot 2000 inwoners   11  13.750 
• € 1500 euro  Vanaf 2000 inwoners    10  15.000 
Totaal benodigd budget € 46.750,-  
 
 
Centraal leefbaarheidsbudget 
 
(totaal budget) – (bedrag nodig voor organisatiebudget) = (centraal leefbaarheidsbudget)  
 
Totaal beschikbaar voor gebiedsgericht werken is €203.525,- dus: 
 € 203.525,-- € -€ 46.750,-  = €  156.775,- 
Centraal leefbaarheidsbudget bedraagt dus  €,- 156.775,-. 2/3 van dit budget is beschikbaar voor 
fysieke ingrepen in de leefbaarheid en 1/3 voor sociale leefbaarheid. 
 
Uitvoeringsbudget: 
 
€ 35.000,- via collegeprogramma 2012 – 2015. 

                                                      
5 Het betreft de georganiseerde bewonersgroepen Loenen a/d Vecht, Breukelen Noord, Breukelen 
Midden, Breukelen Broeckland, Kockengen, Duivenkamp, Fazantenkamp, Zwanenkamp, Staatslieden 
/ Zeehelden, Zandweg-Oostwaard 
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Bijlage 4: Format Plan van aanpak 
gebiedsontwikkelingsprogramma’s 
 
Inleiding 
Het collegeprogramma 2011 – 2014 stelt zich tot doel om in de wijken en kernen van Stichtse Vecht 
op participatieve en integrale wijze te komen tot gebiedsontwikkelingsprogramma’s (GOP’s). Een GOP 
bestaan uit een gebiedsanalyse, een gebiedsvisie en een uitvoeringsplan. De gebiedsanalyse 
verschaft inzicht in de huidige situatie van het gebied aangaande fysieke leefbaarheid, sociale 
leefbaarheid, voorzieningenniveau en veiligheid. De gebiedsvisie is gebaseerd op de gebiedsanalyse 
en geeft inzicht in de prioriteiten voor een gebied gedurende de komende 5 tot 10 jaar. Het 
uitvoeringsplan beschrijft helder wat binnen een tijdsbestek van de eerste 5 jaar bereikt moet gaan 
worden op het gebied van de leefbaarheid in het gebied. Naast deze GOP’s zullen er jaarlijks 
actieplannen gemaakt worden voor de korte termijn. De actieplannen zijn zowel voor intern als extern 
gebruik en afstemming.  
 
Doel 
Uiteraard leveren de gemeente en haar partners op dit moment ook al inspanningen in de wijken en 
kernen van Stichtse Vecht. Het GOP heeft echter tot doel om vooraf de interventies in de wijk te 
matchen met de wensen en behoeften vanuit de wijk. Zodoende kunnen dubbelingen of hiaten in de 
gebiedsaanpak zichtbaar worden en kan beter gewerkt worden aan een multidisciplinaire aanpak van 
bepaalde problemen. Ook kunnen gemeentebrede programma’s beter geënt worden op een bepaalde 
wijk. Hiermee komt het gebiedsgericht werken tegemoet aan de doelstelling van het college om de 
identiteit van de wijken en kernen te respecteren en een aanpak op maat te maken.  
In het proces van de totstandkoming van een GOP worden de inwoners actief betrokken. Zowel bij het 
opstellen van de programma’s als bij de uitvoering van activiteiten. Hiermee komt het gebiedsgericht 
werken tegemoet aan de doelstelling van het college om betrokkenheid en participatie te bevorderen.  
 
Plangrenzen 
Geografisch: 
Voor het ontwikkelen van GOP’s hanteren we een indeling in 3 typen kernen, afhankelijk van het 
aantal inwoners: 
Buurtschappen: 0 – 400 inwoners 
Kleine kernen:   400 – 4000 inwoners 
Grote kernen:    meer dan 4000 inwoners 
 
Volgens deze indeling horen alleen Breukelen, Maarssen dorp en Maarssenbroek tot de grote kernen. 
Voor de grotere kernen geldt dat er zowel wijkplannen voor de afzonderlijke wijken als een 
overkoepelend plan voor de gehele kern gemaakt zal worden. Het overkoepelende plan komt 
tegemoet aan de bewonerswens om coalities tussen wijken te maken op gemeenschappelijke thema’s 
en geeft inzicht in wijkoverstijgende zaken. Een wijk heeft veelal een aantal inwoners vergelijkbaar 
met een kleine kern.  
 
Voor de kleine kernen maken we een ook een GOP in dat geval noemen we het een 
DorpsOntwikkelingsPlan. Buurtschappen worden in principe ondergebracht bij de dichtstbijzijnde kern 
of kunnen hun krachten bundelen. Per buurtschap zal bezien worden wat de meest passende indeling 
is. 
 
Thematisch: 
Het GOP richt zich op de te verwachten inzet ten behoeve van de leefbaarheid. Hieronder valt sociaal 
klimaat, voorzieningen, uitstraling en onderhoud, wonen, welzijn, zorg, ruimtelijke ontwikkelingen en 
veiligheid in het gebied.  
 
Relatie gemeentebreed beleid: 
Er zijn een aantal beleidsplannen en beheerplannen die altijd betrokken zullen worden bij het 
opstellen vaneen GOP. Het betreft met name het IVP (integraal veiligheidsplan), de beheerplannen 
voor de openbare ruimte, speelruimtebeleid, WMO-beleid (eerste prestatieveld) en verkeersbeleid.  
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Harmonisatie 
In Stichtse Vecht liggen al diverse toekomstvisies, wijkvisies en dorpsvisies uit de voormalige 
herindelingsgemeenten. Ze hebben niet allemaal hetzelfde abstractieniveau en dezelfde 
componenten. Daarom zal er, waar nodig, aanvullend onderzoek gedaan worden of een 
verdiepingsslag gemaakt worden. Zodoende worden alle GOP’s naar hetzelfde kwaliteitsniveau getild.   
 
Werkwijze 
De GOP’s bestaan uit een gebiedsanalyse, een gebiedsvisie en een uitvoeringsprogramma. Deze 
onderdelen komen als volgt tot stand: 
 

1. De gebiedsanalyse is gebaseerd op brononderzoek (zoals het WBO, de leefbaarheids- en 
veiligheidsmonitor, GGD-rapporten), statistische gegevens (zoals de leefbaarometer, de 
bevolkingsopbouw) en een leefbaarheidsenquête in de wijk. Daarnaast bevat de 
gebiedsanalyse een duidelijk overzicht van lopende en toekomstige projecten en 
gemeentebreed beleid dat in deze wijk een rol speelt. Afhankelijk van het arrangement en de 
participatiegraad waar de desbetreffende wijk voor gekozen heeft, wordt de gebiedsanalyse 
geheel door professionals gemaakt of is de  bewonersgroep in meerdere mate zelf actief bij 
het verzamelen van informatie. 

2. De prioriteiten voor het gebied worden vastgesteld door middel van een SWOT-analyse van 
alle aandachtspunten die in de wijk naar voren zijn gekomen. De SWOT-analyse wordt 
gemaakt door de werkgroep leefbaarheid en veiligheid van het desbetreffende gebied. De 
desbetreffende bewonersgroep maakt daarnaast een top 5 van aandachtspunten voor het 
gebied. De top 5 en de SWOT-analyse leiden uiteindelijk tot een gebiedsvisie met zowel korte 
als middellange als lange termijn punten.  

3. Met het uitvoeringsplan geven gemeente, externe kernpartners (woningbouwverenigingen, 
politie en welzijnswerk) en bewoners aan wat hun inzet is voor de leefbaarheid van het 
gebied. Het uitvoeringsplan sluit nadrukkelijk aan bij de lopende sociale en ruimtelijke 
programma’s in het gebied/ de gemeente. De prioriteiten uit de gebiedsvisie worden 
gekoppeld aan activiteiten en projecten.  

 
De GOP’s worden op een projectmatige wijze gemaakt. Zij doorlopen de volgende fases:  
Initiatieffase: kadernota gebiedsgericht werken 
Definitiefase: plan van aanpak gebiedsontwikkelingsprogramma’s 
Ontwerpfase: inventarisatie en benoemen projecten en programma’s  
Voorbereidingsfase: plan van aanpak projecten en programma’s  
Realisatiefase: uitvoering projecten en programma’s 
Evaluatiefase: evaluatie doelstellingen en effecten 
 
De doorlooptijd voor het maken van de gebiedsanalyse, de gebiedsvisie en het uitvoeringsprogramma 
is een half jaar. De realisatiefase duurt vervolgens nog 4 jaar. In het voorlaatste jaar wordt 
geëvalueerd en tegelijkertijd is dit ook weer de start voor een nieuwe, actuele analyse. 
 
De projectorganisatie bestaat uit: 
Bestuurlijk opdrachtgever: Coördinerend wethouder gebiedsgericht werken 
Ambtelijke opdrachtgever: teamleider gebiedsgericht werken 
Stuurgroep leefbaarheid en veiligheid: algemene voortgangsbewaking wijkontwikkelingsprogramma’s  
Projectleider: gebiedsregisseur 
Projectgroep: werkgroep leefbaarheid en veiligheid (bestaat uit interne en externe professionals die in 
de wijk actief zijn). 
 
De Coördinerend wethouder gebiedsgericht werken is verantwoordelijk voor het bewaken van de 
kwaliteit en, eenheid de integraliteit. 
 
Daarnaast wordt er van de gehele gemeentelijke organisatie verwacht dat zij desgevraagd 
bouwstenen aanlevert voor de gebiedsanalyse en, indien van toepassing, actief is in de realisatiefase. 
 
Niet alle gebieden kunnen tegelijkertijd opgepakt worden. We streven naar een cyclische werkwijze 
waarbij elk jaar een aantal gebieden opgestart worden en na verloop van 4 jaar weer opnieuw 
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geactualiseerd worden. De plannen kijken 5 jaar vooruit met een doorkijk naar een stip op de horizon, 
ongeveer 10 jaar vooruit. 
 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 
Opstellen GOP activiteitenplan activiteitenplan Activiteitenplan en 

evaluatie 
Activiteitenplan en 

opstellen GOP 
planperiode      

 
Resultaten en status 
Het team gebiedsgericht werken streeft ernaar om jaarlijks minimaal 6 GOP’s op interactieve wijze tot 
stand te brengen. De wijkoverstijgende programma’s voor Breukelen, Maarssen dorp en 
Maarssenbroek zullen in de komende drie jaren opgeleverd worden: 
 
De gebiedsvisies uit de GOP worden vastgesteld in de raad. De uitvoeringsprogramma’s worden 
vastgesteld in het college van B&W en ter kennisname naar de raad gestuurd.  
 
De GebiedsOntwikkelingsPlannen zijn richtinggevend voor interventies in de gebieden. Omdat ze al 
vooraf afgestemd zijn met bestaande beleidsplannen en beheerplannen binnen de gemeente en bij de 
externe kernpartners, bestaan er geen conflicten meer tussen beleidsurgenties en gebiedsurgenties. 
 
Financiën 
Voor het ontwikkelen van de GOP’s heeft het college een werkbudget van € 35.000 vastgesteld.  
 
Voor de realisatiefase zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar: 

• Initiatieven die niet passen binnen reguliere budgetten kunnen uit het centraal 
leefbaarheidsbudget bekostigd worden.  

• Activiteiten en projecten die binnen de reguliere budgetten passen, worden hieruit bekostigd. 
• Grootschalige initiatieven die niet passen binnen reguliere budgetten kunnen via de raad 

ingebracht worden.  
Voor alle financieringen geldt dat gezocht zal worden naar aanvullende subsidies en sponsoring van 
buiten de gemeente.  
 
Communicatie 
Doelgroepen: inwoners, wijkcommissies, maatschappelijk middenveld, externe professionals, interne 
professionals, bestuurders. 
 
Middelen: nieuwsbrieven, website, wijkavonden, persberichten, presentaties aan bestuurders 
 
Participatiegraad:  
Per doelgroep is de participatiegraad verschillend: 
Inwoners: informeren en raadplegen  
Bewonersgroepen: informeren, raadplegen, adviseren, co-productie, mede beslissen(mate van ligt 
aan gekozen arrangement)  
Maatschappelijk middenveld: informeren, raadplegen, adviseren, co-productie 
Externe en interne professionals: adviseren en co-productie 
Bestuurders: informeren, beslissen 
Frequenties: nader te bepalen. 
 
Randvoorwaarden 
Bestuurlijk draagvlak. 
Medewerking en betrokkenheid wijkcommissies, externe professionals en interne professionals. 
Voldoende financiële middelen voor de realisatiefase. 

Doorkijk 10 jaar 
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Bijlage 5: Aantal inwoners per kern 
(aantal inwoners per georganiseerde bewonersgroep nog niet leverbaar) 
 
Kern  aantal inwoners  
Nigtevecht  1463  
Vreeland  1715  
Loenen a/d Vecht  4203  
Loenersloot  511  
Nieuwersluis  421  
Breukelen  10.623  
Kockengen  3265  
Nieuwer Ter Aa  733  
Maarssen dorp  13.100  
Maarssenbroek  22.800  
Tienhoven/Molenpolder/Oud 
Maarsseveen  

2400  

Oud Zuilen  690  

 
Bron: bevolkingsregisters van de drie gemeentes, peildatum 1 januari 2010. 
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Bijlage 6: Afwegingskader bewonersinbreng en participatie 
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