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Aan de gemeenteraad 

Voorgesteld Besluit

Instemmen met de voorgestelde ontwikkeling van het Gebiedsgericht werken door de Notitie 
Gebiedsgericht Werken Nieuwe StijI vast te stellen.

Samenvatting

Bij het samengaan van de gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen aan de Vecht is met een 
inspirerend interactief traject onderzocht hoe de verschillende manieren van Gebiedsgericht werken 
(ggw) konden ontwikkelen naar een manier voor Stichtse Vecht. Deze aanpak is verwoord in de 
Kadernota Gebiedsgericht Werken (2011). In 2014 heeft het college de opdracht gegeven om een 
vernieuwde aanpak te ontwikkelen op basis van de evaluatie van het Gebiedsgericht werken. Deze 
vernieuwde aanpak is in de vorm van een tussenbericht Gebiedsgericht werken 2.0 in MT, college en 
raadscommissie (d.d. September 2015) ingebracht en goedgekeurd. Het is nu zaak om door te 
groeien in de nieuwe, verbeterde aanpak.

Bijiagen:
1. de notitie Gebiedsgericht Werken Nieuwe StijI, het doorgroeien van het Gebiedsgericht 

werken.
2. College besluit van 15 augustus 2017.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect

Het doorgroeien van het Gebiedsgericht werken;
1.
2.

4.

5.

6.
7.

verbeteren van de meetbaarheid van de beleidsdoelstellingen;
de zelfsturing van bewoners(groepen) vergroten, het verbeteren van de procedure voor het
aanvragen van Centraal leefbaarheidsbudget;
beter benutten van social media, en de website gebiedsgerichter
maken;verbeterde communicatie, naast het bestaande persoonlijke contact;
vernieuwde samenwerking met welzijn, sociale wijkteams, politie, jeugdpunt,
woningbouwcorporaties en mogelijke andere partners;
vernieuwde manier van werken intern tussen de teams en de veranderende rol van de 
Gebiedsregisseurs bij Omgevingsmanagement, participatie expertise en coachen bij 
crowdfunding;
verder verkleinen van de afstand tussen de inwoners en de (gemeentelijke) overheid; 
verder verbeteren en behouden van de fysieke en sociale leefbaarheid per kern waarbij recht 
wordt gedaan aan de eigenheid en identiteit van de dorpen en de wijken, waarbij wordt 
aangesloten bij de prioriteiten die de bewoners stellen aan hun leefomgeving.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
De notitie is de doorontwikkeling van de Kadernota Gebiedsgericht werken 2011.

Argumenten

1.1. De notitie geeft de doorontwikkeling aan van het Gebiedsgericht werken. Bij het tussenbericht 
(raadscommissie van September 2015) is afgesproken dat de notitie ter instemming en ter 
vaststelling aan de Gemeenteraad zal worden aangeboden.

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.

1.3. Door deze notitie vast te stellen wordt het belang van de uitvoering van het “actieprogramma 
gebiedsgerichte 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.
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Communicatie
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.

Financien, risico’s en indicatoren
Deze notitie betreft een voorzetting/ doorontwikkeling van de bestaande Kadernota. Voor wat betreft 
de budgetten, stellen wij geen veranderingen voor. De loonsom is verlaagd omdat het aantal fte’s is 
verlaagd van 6 naar 4,5 fte.

Vervolg
Wij werken verder volgens de nieuw werkwijze en zullen altijd op zoek blijven naar nieuwe vormen 
van doorontwikkeling, inspelend op de vraag vanuit de inwoner, en de politiek.

15 augustus 2017

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris Burgemeester
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Raadsbesluit
Onderwerp
Notitie Gebiedsgericht Werken Nieuwe StijI, het doorgroeien van het 
Gebledsgericht werken.

Begrotingswijziging
n.v.t.

Datum raadsvergadering 
26 September 2017

Commissie 
12 September 2017

Registratie nummer
Z/16/060901 -VB/17/08486

De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 

gelet op:

Notitie Gebiedsgericht Werken Nieuwe StijI, het doorgroeien van het Gebiedsgericht werken; 
het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 augustus 2017; 
de bespreking in de commissie Bestuur en Financi6n van 12 September 2017;

Besluit
in te stemmen met de ontwikkelingen van het Gebiedsgericht werken door de notitie Gebiedsgericht 
Werken Nieuwe StijI vast te stellen.

26 September 2017 

Griffier Voorzitter
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