
Tussenbericht: Doorontwikkeling naar 
Gebiedsgericht Werken 2.0.  

 
 
1.1 Aanleiding 
 
In 2011 is een gebiedsgerichte aanpak voor de 12 kernen van de gemeente Stichtse Vecht van start 
gegaan. De aanpak is eind 2013 geëvalueerd. Op basis van deze eindrapportage is besloten te 
komen tot een vernieuwende manier van gebiedsgericht werken. De aanbevelingen uit de evaluatie 
zijn een belangrijke leidraad voor deze vernieuwing.  
 
In het Raadsprogramma ‘Samen verder” (2014-2018) is afgesproken dat het gebiedsgericht werken 
wordt gecontinueerd en doorontwikkeld. In het raadsprogramma worden ook  aanbevelingen gedaan 
voor de doorontwikkeling, die bij deze ontwikkeling aansluiten. De wens uit het raadsprogramma luidt 
dat meer ruimte voor zelfsturing door wijkcommissies en dorpsraden het uitgangspunt is. Ook ten 
aanzien van de beschikbaar gestelde budgetten. Daarbij de wens per project zorgvuldig af te wegen 
welke rol de bewoners krijgen: informeren, communicatie, meedenken, meevormen of meebeslissen. 
Dit geldt ook voor de verhouding tussen participatie van bewoners en de bevoegdheden van de 
gemeenteraad. 
 
De doorontwikkeling en de implementatie van gebiedsgericht werken wordt en is grotendeels al 
ontwikkeld langs de volgende in de bestuursopdracht gebiedsgericht werken 2.0. geformuleerde 
kapstok van vier onderwerpen:  
1. College en Raad: nieuwe kaders  
2. Bewonersgroepen en inwoners: (ver)nieuw(d)e instrumenten en participatievormen  
3. Strategische partners: vernieuwde samenwerking  
4. Ambtelijke organisatie: nieuwe mindset  
 
In dit tussenbericht wordt informatief een overzicht gegeven van de voortgang van deze vier 
onderwerpen. Kort samengevat geldt het volgende:  
Er wordt een gemeentebrede discussie opgestart over de veranderende rol van de overheid in de 
samenleving en deze discussie zal ook bijdragen aan nieuwe kaders voor gebiedsgericht werken. De 
vernieuwde instrumenten voor bewonersgroepen zijn afgerond en over de vernieuwde samenwerking 
met de strategische partners zijn afspraken gemaakt. Aan de nieuwe mindset voor de ambtelijke 
organisatie wordt hard gewerkt door middel van interne trainingen, gebiedsgerichte communicatie en 
de nadere implementatie van gebiedsgericht werken in de organisatie.  Deze vier onderwerpen 
vormen straks input voor het eindresultaat: een hernieuwd door uw raad vastgesteld strategisch kader 
gebiedsgericht werken.  
 
 

  



2 College en Raad: Nieuwe kaders op basis 
van trends en ontwikkelingen 

 
Het zijn van een krachtige lokale overheid door het versterken en vitaliseren van de lokale democratie, 
vormt de ambitie voor de gemeente van 2020 volgens de Verenigingsstrategie en collectieve agenda 
van de VNG. 1 Er zijn vele nieuwe trends en ontwikkelingen die invulling kunnen geven aan deze 
ambitie, ter inspiratie noemen we hier enkele van deze nieuwe trends en ontwikkelingen2. Voor een 
groot deel van deze trends en ontwikkelingen constateren we wel dat deze op een hoger schaalniveau 
moeten worden opgepakt, aangezien deze ingaan op de veranderende rol van de overheid in de 
samenleving in brede zin. Dit kan leiden tot een herbezinning op de bestuursstijl en/of 
sturingsmodellen van de gehele organisatie. Deze herbezinning wordt vanuit het bestuur verder 
opgepakt en geïnitieerd.3 Pas wanneer vanuit een gemeentebrede discussie is gekozen voor een 
passend, toekomstig profiel voor de gemeente Stichtse Vecht, kan dit profiel ook nader uitgewerkt 
worden in gebiedsgericht werken. Dat neemt niet weg dat gebiedsgericht werken continu in 
ontwikkeling blijft, kansen benut voor vernieuwing en al regelmatig aanhaakt bij relevante nieuwe 
trends en ontwikkelingen. 
 
2.1 De improvisatiemaatschappij vraagt om een nieuwe bestuursstijl 
 
De wereld is door de informatietechnologie en het wegvallen van de grote verhalen zo ingewikkeld 
geworden dat we deze op een andere manier moeten begrijpen dan we gewend zijn. Dat is de 
centrale gedachte achter het begrip improvisatiemaatschappij4 dat ontstaat tegen de achtergrond van 
de netwerksamenleving. Nieuwe tijden vragen om een nieuwe bestuursstijl. De 
improvisatiemaatschappij betekent dat we onze samenleving opbouwen vanuit het geheel van proces 
van afstemming tussen alle mogelijke knooppunten (individuen, organisaties, instituties). Dat betekent 
dat het bestuur recht moet doen aan de lokale dynamiek, maar tegelijk ook verantwoordelijk is voor 
het functioneren van de lokale samenleving als geheel. De vraag is hoe in onze gemeente aan te 
sluiten op deze improvisatiemaatschappij door het inzetten van gebiedsgericht werken. 
 
2.2 Doe het zelf: minder overheid, meer burger 
 
De relatie tussen de burger en de overheid verandert, waarbij de burgers steeds meer initiatief nemen. 
Maatschappelijke initiatieven uit eigen beweging in plaats op verzoek van de overheid. Hierbij neemt 
de overheid steeds meer een faciliterende positie in. Bestuurders, raadsleden en ambtenaren zijn 
landelijk zoekende naar deze nieuwe rol en plaats. Die is niet meer altijd aan het stuur maar op een 
aantal terreinen op de passagiersstoel of op de achterbank. Het bestuur moet als gevolg van deze 
veranderingen steeds meer gefocust zijn op een goede verbinding met al deze stakeholders, binnen 
en buiten het stadhuis.  
 
Wat moet die rol zijn als inwoners zelf de besluiten nemen? Ben je dan als raadslid nog 
volksvertegenwoordiger? En hoe zit het met je kaderstellende en controlerende rol? Wie controleer je 
als raad eigenlijk nog? Het vinden van de juiste vorm, het omgaan met andere verhoudingen, de 
juridische consequenties, het is nog onontgonnen gebied. Maar voordat het tegendeel is bewezen lijkt 
het een ontwikkeling die recht doet aan de veranderingen in de maatschappij.  
 
Een voorbeeld van loslaten zijn de dorpsvisies die door bewoners zelf of in coproductie met de 
gebiedsregisseur worden geschreven. In de dorpsvisies wordt door de bewoners zelf aangegeven wat 
zij belangrijk vinden om te behouden, wat zij willen veranderen en nog willen ontwikkelen en stellen 
daarbij prioriteiten. Nemen we de wensen van bewoners een op een over of wil de gemeente toch nog 

1 Zie Gemeente 2020, VNG (2015) 
2 De weergegeven trends zijn mede gebaseerd op het spoorboekje: trends en ontwikkelingen in het 
programma ‘Verkenningen Trasformatie Sociaal Domein’ van het Rijk en de VNG, bijeenkomst 24 juni 
2015. 
3 Leren door doen, NSOB (2014) 
4 Lokaal bestuur in een improvisatiemaatschappij, H. Boutellier, Boom Lemma (2015)  

                                                      



zeggenschap over het eindproduct/gestelde prioriteiten? Omarmt de gemeente alle binnengekomen 
maatschappelijke initiatieven of niet? Vragen die in de doorontwikkeling van gebiedsgericht werken 
om een antwoord vragen. 
 
 
2.3 Netwerken: meer samenwerken 
 
De noodzaak voor gemeenten om meer samen te gaan werken neemt toe, mede door een 
toenemende mate van decentralisatie van taken. Dit betreft zowel de samenwerking met bijvoorbeeld 
zorginstellingen maar ook de samenwerking met burgers en burgerinitiatieven. De overheid zoekt naar 
manieren om haar taken te verplaatsen naar de markt en de gemeenschap. Niet omdat de 
gemeenschap dat wil of omdat ze erom vraagt, maar omdat de overheid moet bezuinigen of taken niet 
meer zelf kan doen, of doordat de gemeenschap het beter kan dan de overheid. 
 
Taakverdelingen tussen overheden zijn niet in beton gegoten, steeds moeten we blijven onderzoeken 
waar een taak het best kan worden belegd om zoveel mogelijk maatschappelijke 
meerwaarde te genereren. De overheid moet zich niet langer op alle terreinen willen manifesteren. 
Waar stopt de rol van de overheid en nemen inwoners en/of maatschappelijke instituties het 
over? Een continue dialoog daarover is noodzakelijk. De discussie over hoe gemeenten en 
maatschappelijke initiatieven in de openbare ruimte en publiek toegankelijke gebouwen omgaan met 
aansprakelijkheid is daar een voorbeeld van. 5 Deze  ontwikkelingen dwingen ons ook om goed na te 
denken over de rol en de positie van de gemeenteraad.   
 
Deze dialoog speelt in het gebiedsgericht werken in het loslaten in zelfbeheer van gemeentelijke 
taken. De eerste stappen hiertoe zijn gezet in Nieuwer ter Aa en Vreeland. Wat leren deze eerste 
stappen ons en hoever willen we gaan? 

 
2.4 Op Maat: ieder mens is uniek 
 
Ieder Mens is uniek en er is dan ook een beweging zichtbaar van afhankelijkheid van een standaard 
aanbod van voorzieningen naar een persoonlijke invulling van wonen, welzijn, onderwijs en zorg. 
Deze persoonlijke invulling vraagt om flexibilisering van het aanbod, andere vormen van interactie met 
burgers en een ander competentieprofiel van ambtenaren. 
 
De functie van bewonersgroepen als oren en ogen van de wijk in combinatie van het ophalen van 
draagvlak voor ingrepen in de openbare ruimte is door deze ontwikkeling reeds verandert. Veel 
mensen weten zelf zonder bewonersgroep de gemeente individueel te benaderen met vragen en/of 
verzoeken tot wijzigingen in de openbare ruimte. Steeds meer initiatieven/meldingen komen van 
individuele bewoners, die ook niet meer naar de bewonersgroep verwezen willen worden. De 
legitimiteit van bewonersgroepen staat daarmee meer onder druk.  
 
De vraag is welk antwoord wij hierop willen geven. Het is belangrijk de bewonersgroep niet meer als 
enige te benaderen bij ontwikkelingen in de wijk maar ook altijd alle belanghebbende inwoners. 
Daarnaast kan het gaan werken met digitale bewonersplatform en/of meer inzetten op sociale 
platforms een mogelijk antwoord zijn op deze ontwikkeling.  
 
Aandachtspunt blijft ook de samenstelling en legitimiteit van bewonersgroepen. Hoe hiermee om te 
gaan. Is G1000 daar een mogelijk antwoord op?  Met G1000 gaan een aantal door loting ‘gewone’ 
burgers aan de slag om een breed gedragen agenda te formuleren. 6 
 
 
 

5 Zie ook: Regel die Burgerinitiatieven, BZK (december 2013) 
6 De G1000 is bedacht in België. Op 11 november 2011 is in België een landelijke G1000 georganiseerd op initiatief van David 
van Reybrouck en Peter Vermeersch, van de universiteit van Leuven. België had toen een oneindige lang slepende 
kabinetsformatie. Een algemeen onbehagen over de bestaande politiek, niet alleen in België maar in veel Europese landen, 
leidde tot de eerste G1000. (zie http://g1000nu.ning.com/ en lees voor onderbouwing Tegen Verkiezingen van David van 
Reybrouck,  De Bezige Bij (2013) 
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2.5 Connectiviteit: meer verbonden en meer transparantie 
 
Door een toename in internetgebruik en social media wordt steeds meer informatie transparant en 
worden burgers steeds mondiger. Dit leidt er toe dat politiek steeds interactiever wordt en er meer 
controle op besluitvorming plaatsvindt. En mediahypes kunnen de politieke agenda beïnvloeden. Ook 
burgers weten elkaar makkelijker te vinden in online platforms en nieuwe gemeenschappen. Deze 
online gemeenschappen lijken ook de offline contacten in buurten te versterken 
 
De huidige werkwijze van gebiedsgericht werken was tot nu toe nog niet aangehaakt op deze 
technologische ontwikkelingen. Het is nodig helder te maken welk antwoord op deze ontwikkeling 
wordt gegeven. Het actieprogramma gebiedsgerichte communicatie zal antwoord geven op deze 
vraag. 

 
2.6 Big Data: meer data kan direct inzicht in wijken en kernen geven 
 
Datatechnologie is dusdanig ver ontwikkeld dat het bruikbaar is geworden voor iedere organisatie. 
Grote hoeveelheden (open) data kunnen op een nagenoeg gelijktijdig worden verwerkt, relevant en 
beschikbaar gemaakt worden. Dit noemen we big data. 
Big Data biedt direct inzicht in problemen,effecten van (beleids)interventies en voorspellingen van 
ontwikkeling van wijken. 

 
Door gebruik te maken van de landelijke tweejaarlijkse Leefbaarometer en de gemeentelijke 
vierjaarlijkse veiligheidsmonitor in combinatie met kwalitatieve gesprekken wordt door 
gebiedsregisseurs gemonitord of bepaalde wijken en/of kernen extra aandacht behoeven. Als Big 
Data ook voor gebiedsgericht werken kan worden ingezet, kan deze monitoring een nog actueler 
karakter krijgen. Op dit moment werkt de gemeente nog niet met Big Data, maar zodra de gemeente 
dit oppakt kan gebiedsgericht werken hier goed bij aanhaken. 
 
2.7 Groen en Grijs: minder jongeren en meer senioren 
 
De Nederlandse bevolking verandert van samenstelling, het aantal ouderen neemt sterk toe en het 
aantal jongeren daalt. Hierdoor stijgt de gemiddelde leeftijd van de bevolking en neemt de 
demografische druk toe (wat betekent dat het aantal personen jonger dan 20 jaar en ouder dan 65 
jaar stijgt en opzichte van het werkende deel van de bevolking). Daarbij komt wel een toename aan 
gezonde/vitale ouderen, door verbeterde leefomstandigheden en gezondheidszorg. Rond 2020 zal 
een historische omslag plaatsvinden en zal het aantal ouderen (>65) groter zijn dan het aantal 
jongeren (<20). 
 
Deze trend zal effect hebben hoe de leefbaarheid wordt ervaren door de inwoners en de gewenste 
inrichting van het openbaar gebied. Van bijvoorbeeld minder speeltoestellen voor jongere kinderen 
naar beweegapparaten voor ouderen en/of meer bankjes om te zitten.  
 
2.8 Cultureel divers: nieuwe burgers uit diverse landen 
 
De Nederlandse samenleving laat een toename in culturele diversiteit zien. De trend van de afgelopen 
vijftig jaar zet door waarbij meer mensen immigreren dan emigreren. Door verandering in herkomst 
van immigranten over de jaren heen stijgt daarbij de diversiteit van de allochtone bevolking. 
 
Als deze trend zich ook in deze gemeente voortzet is het belangrijk dat deze nieuwe burgers ook een 
plek krijgen in de sociale leefgemeenschap van een wijk. En zich niet terugtrekken in de eigen groep. 
Het stimuleren en monitoren van de sociale cohesie en faciliteren van de dialoog binnen de wijk, is 
dan een thema voor het werken in de kernen. Door gebruik te maken van de landelijke tweejaarlijkse 
Leefbaarometer en de gemeentelijke vierjaarlijkse veiligheidsmonitor in combinatie met kwalitatieve 
gesprekken wordt door gebiedsregisseurs reeds gemonitord of bepaalde wijken en/of kernen extra 
aandacht behoeven.  
 
 



2.9 Kleinere huishoudens: meer alleenstaanden en nieuwe woonvormen 
 
De samenstelling van huishoudens is de afgelopen jaren meer divers geworden en er is een afname 
van de gemiddelde huishoudensgrootte. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt sterk toe en het 
aantal (thuiswonende) kinderen neemt af. Ook ontstaan er allerlei nieuwe woonvormen en 
huishoudenssamenstellingen. 
 
Bij eenpersoonshuishoudens is de kans op eenzaamheid groter dan bij meerpersoonshuishoudens. 
Het stimuleren van sociale cohesie en het aanbieden van buurthuiskamers is dan een thema voor het 
werken in de kernen. Door gebruik te maken van de landelijke tweejaarlijkse Leefbaarometer en de 
gemeentelijke vierjaarlijkse veiligheidsmonitor in combinatie met kwalitatieve gesprekken wordt door 
gebiedsregisseurs gemonitord of bepaalde wijken en/of kernen extra aandacht behoeven.  

 
2.10 Tweedeling leefstijlen: toename verschil in leefstijl en gezondheid 
 
In Nederland bestaan grote verschillen in leefstijl en gezondheidsontwikkeling gerelateerd aan sociaal-
economische status. Er is een tweedeling zichtbaar waarbij mensen uit de lagere inkomensklasse zich 
vaak minder gezond voelen, vaker langdurige beperkingen hebben vaker één of meer chronische 
aandoeningen hebben. Naarmate het verschil tussen rijk&arm toeneemt, zal ook het verschil in leefstijl 
en daarmee de verwachting van het aantal levensjaren in goede gezondheid toenemen. 
 
Het is goed te monitoren of deze tweedeling qua leefstijl zich ook in onze gemeente aan het 
ontwikkelen is en daarop preventief in te grijpen. Door gebruik te maken van de landelijke 
tweejaarlijkse Leefbaarometer en de gemeentelijke vierjaarlijkse veiligheidsmonitor in combinatie met 
kwalitatieve gesprekken wordt standaard door gebiedsregisseurs gemonitord of bepaalde wijken en/of 
kernen extra aandacht behoeven. 
 
2.11 Minder rijk: afname inkomen en vermogen 
 
Het aantal huishoudens in Nederland dat in armoede leeft, neemt sinds 2010 weer toe. De kans op 
armoede is het hoogste bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65+, lager opgeleide 
hoofdkostwinner, niet-westerse huishoudens en bijstandontvangers. Voor het eerst sinds jaren is er 
ook een toenemende tweedeling in inkomen zichtbaar, echter de tweedeling in vermogen in 
Nederland is scheef en neemt als gevolg van de crisis sterker toe. Zo bezit de rijkste 1 procent van 
ons land bijna een kwart van het totale vermogen.  
 
Als de economische positie van inwoners achteruit gaat in een wijk, kan de draagkracht om te 
investeren in de sociale en fysieke leefomgeving afnemen. Men investeert niet meer of minder in de 
eigen woning en/of heeft alleen ruimte voor het oplossen van de eigen problematiek. Het is goed te 
monitoren of deze trend zich ook in onze gemeente doorzet en/of er mogelijk daarmee meer 
verloedering op zal treden. Vooralsnog zijn hier geen signalen toe bekend.  
 
2.12 Langer thuis: zorg dichtbij en integraal 
 
Zorg en ondersteuning zal vaker dichtbij of aan huis verleend worden. Door de toenemende 
levensverwachting, innovatie in de zorg en de vergrijzing verandert de zorgvraag en neemt de 
zorgvraag toe. Door andere wensen ten aanzien van levenskwaliteit en keuzevrijheid willen veel 
mensen hun leven ook op hogere leeftijd graag voortzetten, zoals zij gewend zijn. Ook 
extramuralisering van zorg en financieel scheiding van wonen&zorg beïnvloeden de locatie waar 
mensen zorg ontvangen. Ouderen blijven langer thuis wonen in plaats van naar een 
verpleeghuis/bejaardentehuis te gaan, waardoor juist ook de zwaardere zorg aan huis stijgt. 
 
Deze trend zal effect hebben hoe de leefbaarheid wordt ervaren door de inwoners en de gewenste 
inrichting van het openbaar gebied. Van bijvoorbeeld minder speeltoestellen voor jongere kinderen 
naar beweegapparaten voor ouderen en/of meer bankjes om te zitten.  
 
 



2.13 Groen en duurzaam:verduurzaming leefomgeving 
 
Er is een toenemend bewustzijn op het gebied van duurzaamheid en aandacht voor de kwaliteit van 
de leefomgeving. Een prettige groene, veilige en leefbare woonomgeving ondersteunt betrokkenheid 
en sociale cohesie in de buurt. Wanneer de leefomgeving een prettige verblijfplaats is, stimuleert dit 
spontane ontmoetingen tussen buurtbewoners die noodzakelijk zijn om sociale cohesie te creëren. 
Ook ondersteunt het de zelfredzaamheid van ouderen wanneer zij zich veilig voelen op straat en in 
hun buurt. Lokale burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid blijken regelmatig een goede 
basis om ook andere zaken, zoals bijvoorbeeld zorg met elkaar te organiseren. 
 
Deze trend is reeds zichtbaar in de ingediende initiatieven van de afgelopen jaren en wordt daarmee 
door gebiedsgericht werken al gefaciliteerd. 
 
 
 
 
 



3 Samenwerking met inwoners en 
bewonersgroepen 
  

3.1 Bewonersorganisaties: het wie en wat  
 
Bewonersorganisaties bestaan uit vrijwilligers uit een wijk, buurt of dorp die zich willen inzetten voor 
een betere omgeving. De activiteiten hebben tot doel om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren of te 
behouden.  
De concrete activiteiten die de bewonersorganisatie organiseert kiest zij zelf. Daardoor ontstaat er 
diversiteit tussen de bewonersorganisaties, zonder dat het een beter is dan het ander. De ene 
bewonersorganisatie richt zich op het organiseren van kleinschalige ontmoetingen zoals 
straatspeeldag of een buurtfeest. De andere bewonersorganisatie richt zich op het in eigen beheer 
nemen van een dorpshuis. De gemeente Stichtse Vecht waardeert in grote mate de vrijwillige inzet die 
leden van de bewonersorganisaties leveren. 
 
Stichtse Vecht heeft in totaal potentieel 41 bewonersorganisaties in 2015. Met deze 
bewonersorganisaties worden alle kernen van de gemeente vertegenwoordigd.  
Een bewonersorganisatie bestaat ten minste uit drie bestuursleden. Daarnaast kunnen er ook 
algemene leden in het bestuur zijn. Gemiddeld bestaat een bewonersorganisatie uit zes leden.  
 
Het verloop van bewonersorganisaties is in de periode van 2011 tot en met 2015 is grafisch als volgt 
weer te geven: 

 
Zichtbaar is dat het aantal actieve bewonersorganisaties vanaf de start van Stichtse Vecht altijd hoog 
is geweest en dat dit zelfs geleidelijk is toegenomen, waardoor er nagenoeg geen witte vlekken meer 
bestaan. Het uitgangspunt is dat in iedere wijk een bewonersgroep actief is. De gebiedsregisseur 
heeft in samenspel met de gebiedsbeheerder de afgelopen jaren gewerkt aan het terugdringen van 
het aantal witte vlekken door gebruik te maken van het informele netwerk en het stimuleren van het 
samengaan van enkele kleinere  wijken waar mogelijk.  
 
Inzoomen op het aantal geheel gewisselde bewonersorganisaties geeft meer informatie over de 
oorzaak van het wisselen. In totaal zijn er in de afgelopen 5 jaar zes besturen van 
bewonersorganisaties geheel gewisseld. Daarin zijn twee bewonersorganisaties opgestapt uit onvrede 
en drie bewonersorganisaties gewisseld vanuit natuurlijk verloop. Voor het opstappen van het bestuur 
van het wijkcomité Breukelen Midden in 2014 lag de oorzaak in beide: zowel onvrede als natuurlijk 
verloop.  
 
De gemeente Stichtse Vecht is niet uniek in de doorloop van bewonersorganisaties. De objectieve 
cijfers geven aan dat het aantal gehele wisselingen van besturen beperkt blijft tot gemiddeld één per 
jaar. Hierdoor blijft een zeer groot deel van de actieve bewonersorganisaties constant. Dit neemt niet 
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weg dat wij als organisatie ook onze leermomenten oppakken om het aantal wisselingen uit onvrede 
tot het minimum te beperken.  
 
Naast bewonersorganisaties werkt de gemeente ook samen met besturen van losse 
inwonersinitiatieven zoals bijvoorbeeld ‘Vreeland 750 jaar’ en ‘Omzien naar elkaar in Nigtevecht’. Wij 
zijn als gemeente Stichtse Vecht  trots op al deze samenwerking tussen bewoners en gemeente.  
 
3.1.1 Vreeland 750 jaar 
 
Vreeland 750 jaar is een zelfstandige stichting die met enthousiaste vrijwilligers allerlei feestelijke en 
gedenkwaardige activiteiten organiseert om van het jubileumjaar een heel speciaal jaar te maken. Zij 
zorgen zelf grotendeels voor de benodigde financiën, werkgroepen en de promotie van hun 
activiteiten. De ervaring leert dat de festiviteiten in Vreeland veel bezoekers trekken ook van buiten 
Vreeland. 
 
3.1.2 Omzien in Nigtevecht 
 
Toen duidelijk werd dat er in de Wmo zorgtaken anders geregeld gaan worden en dat er meer van 
mensen zelf wordt verwacht. En er steeds vaker een beroep gedaan wordt op vrijwilligers en 
mantelzorgers als een inwoner hulp nodig heeft, is vanuit Nigtevecht het initiatief genomen om het in 
Nigtevecht zelf te gaan regelen. Dit heeft geleid tot het vrijwilligersnetwerk: Omzien naar elkaar in 
Nigtevecht. Wat Omzien naar elkaar doet is het samenbrengen van hulpvraag en hulpaanbod. En dat 
kan heel divers zijn: van een bezoek aan een ziekenhuis tot planten verpotten, gezelschap bieden en 
hulp bij belastingvragen. Daarnaast koppelen ze ook mensen aan elkaar die leuke ideeën hebben en 
die zoeken om hun initiatief verder uit te bouwen. Zo probeert een aantal mensen nu een jeu de 
boules-baan te realiseren. Samen krijg je veel voor elkaar, als je omziet naar elkaar. 
 
3.2 Samenwerkingsconvenanten met bewonersorganisaties 
 
De samenwerkingsconvenanten met de bewonersgroepen zijn in 2015 gecontinueerd maar in een 
sterk vereenvoudigde vorm (deregulatie). Een samenwerkingsconvenant geeft de samenwerking weer 
tussen de bewonersgroep en de gemeente Stichtse Vecht en maakt heldere afspraken over 
wederzijdse inspanning, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. 
 
Voor alle bewonersorganisaties is jaarlijks een bedrag beschikbaar  voor bestuurskosten, voor 
(digitale) nieuwsbrieven en bewonersbijeenkomsten. De bewonersgroepen zijn tevreden over de 
huidige werking en werkwijze. Daarom is er geen reden tot verandering 
 
3.3 Bewonersinitiatieven  
 
In totaal zijn van 2011 tot en met 2015 405 initiatieven ingediend, waarvan in totaal 297 initiatieven 
zijn gehonoreerd (73%). Dit geldt zowel voor initiatieven die betaald zijn uit het centraal 
leefbaarheidbudget als die betaald zijn uit het reguliere budget van de betreffende afdeling. 
 
Afgewezen zijn initiatieven die: 
• niet onder de criteria van het leefbaarheidbudget vallen (zie spelregels centraal 

leefbaarheidbudget  in kadernota gebiedsgericht werken)  
• niet tot de verantwoordelijkheid van de gemeente horen en bij werkzaamheden van  andere 

partijen horen. 
 
De meeste initiatieven zijn ingediend vanuit de kern Maarssenbroek (104 initiatieven, 35%), gevolgd 
door Maarssen-dorp (58 initiatieven, 20%) en Breukelen (47 initiatieven,16%). Daarna de kernen 
Nieuwer ter Aa en Kockengen (22 en 23 initiatieven per kern, 7-8%). Tenslotte de overige 7 kernen die 
elkaar niet veel ontlopen: tussen de 3 en de 11 aanvragen (1 tot 4%). Het aantal initiatieven staat dus 
redelijk in verhouding ten opzichte van het aantal inwoners.  
 
 
  



3.3.1  Fysieke initiatieven 
De inhoud van de fysieke aanvragen strekt zich uit van: 
- Verkeer: van verkeersborden, aanleg van oversteekplaatsen tot herinrichting van wegen, zoals de 

laan van Niftarlake in Tienhoven; 
- Groen: van extra onderhoud,  adoptie, hanging baskets tot reconstructie van plantsoenen; 
- Spelen: van vervanging van speeltoestellen, aanleg van kunstgras tot inrichting van nieuwe 

speelterreinen; 
- Jongeren: van aanleg van banken tot financiering van voorzieningen; 
- Natuur en milieu: van bijdragen aan natuurwerkgroep tot onderhoud eendenkooi; 
- Toerisme en recreatie: van opnieuw inrichting van een dorpspleintje, oprichten monument tot 

aanschaf kano’s en aanlegplaatsen; 
- Verfraaiing woon en winkelgebieden: van hanging baskets, aanbrengen muurschilderingen tot  

verwijderen van overkappingen; 
 
3.3.2 Sociale initiatieven 
De inhoud van de sociale activiteiten, bevat: 
- Wijkfeesten en dorpsfeesten, hiervoor is jaarlijks per wijk een bedrag van max. € 600 

beschikbaar. Deze activiteiten zijn bedoeld om de sociale cohesie en binding in de kern te 
verstevigen; 

- Burendagen en opschoondagen, hieraan wordt indien nodig een financiële bijdrage geleverd, 
het meeste komt van derden; 

- Herdenkingsmanifestaties, zoals Vreeland 750 jaar, 50 jaar Molukkers in Stichtse Vecht, 
herdenking slachtoffers 2e wereldoorlog Nederlands-Indie; 

- Sociale activiteiten, zoals Omzien naar elkaar in Nightevecht; 
- Diversen, Sportieve bijeenkomsten, kunstmanifestaties, duurzaamheidacties, digitale 

informatievoorziening;  
 
De bewonersgroepen zijn tevreden over de huidige werking en werkwijze. Daarom is er geen reden tot 
verandering. Wel zal de eigen inbreng van bewoners nog meer worden gestimuleerd. 
 
3.4 Bewonersinitiatieven die zelfredzaamheid ondersteunen 
 
In het Raadsprogramma is de wens uitgesproken dat het mogelijk wordt gemaakt dat budget aan 
bewonersgroepen wordt gegeven vanuit de wens tot meer ruimte voor zelfsturing door bewoners-
groepen. In de afgelopen periode zijn twee initiatieven tot zelfwerkzaamheid door bewonersgroepen 
vanzelf naar boven gekomen. Het gaat om de proeftuin Nieuwer Ter Aa en de proeftuin Vreeland. Met 
deze initiatieven willen we ervaring opdoen met meer zelfbeheer en het overhevelen van budgetten 
van de gemeente naar bewonersgroepen. Als dit goed werkt, is de gedachte om deze aanpak ook 
verder te stimuleren in andere kernen. 
 
3.4.1 Proeftuin Nieuwer Ter Aa 
 
Het stichtingsbestuur van dorpshuis Ons Genoegen in Nieuwer Ter Aa heeft het initiatief genomen om 
plannen te ontwikkelen voor zelfwerkzaamheid. Het stichtingbestuur is nauw verbonden met de 
bewonersgroep Nieuwer Ter Aa, die zich bezighoudt met het verbeteren en behouden van de 
leefbaarheid in deze kern. Zij trekken bij dit project samen op. Het primaire doel van het 
stichtingbestuur en de bewonersgroep is het in standhouden van dorpshuis Ons Genoegen en 
daarmee de voorzieningen en faciliteiten die worden aangeboden. Deze leveren een bijdrage aan de 
leefbaarheid, vitaliteit en de sociale infrastructuur van Nieuwer Ter Aa. 
Concrete voorbeelden hiervan zijn het overnemen van beheer en onderhoud van het dorpshuis, het 
matchen van hulpvraag en hulpaanbod in het dorp, uitkeringsgerechtigden in het kader van de nieuwe 
Participatiewet een kans bieden op re-integratie en het verrichten van werkzaamheden in de lokale 
samenleving, met begeleiding van vrijwilligers uit het dorp. 
Stichtingsbestuur en gemeente zijn verder druk doende met de verdere uitwerking van 
zelfwerkzaamheid beleidsterreinen (zorg, vastgoed, welzijn, beheer en onderhoud openbare ruimte). 
 
 
 



3.4.2 Proeftuin Vreeland 
 
De gemeente wilde met het realiseren van geautomatiseerde brugbediening in onder andere Vreeland 
een financiële besparing behalen. Het hiermee verdwijnen van de brugwachter leverde veel 
weerstand op onder de bewoners. De brugwachter is veel meer dan alleen dat. Hij houdt toezicht op 
het wel en wee rondom de brug, wat een veilig gevoel geeft. Als tegenprestatie heeft de dorpsraad 
Vreeland aangeven mee te willen denken om de besparing op een andere wijze te realiseren door 
taken van de gemeente over te willen nemen in zelfbeheer. Het voorstel van de dorpsraad wordt 
momenteel uitgewerkt. 

 

4 Samenwerking met maatschappelijke 
partners 

 
Strategische partners zijn de partners waar wij lokaal mee samenwerken om op beleidsmatige niveau 
afstemming te vinden. Dit zijn onder andere: 
• Welzijn Stichtse Vecht 
• Jeugdpunt 
• Woningcorporaties 
• Vrijwilligersorganisaties  
• Politie 
• Scholen 
• Winkeliersverenigingen 
• Ondernemersvereniging Stichtse Vecht 

 
Bij de start van gebiedsgericht werken in de gemeente Stichtse Vecht is ooit gekozen voor een 
stuurgroep leefbaarheid en veiligheid, waar de politie en woningcorporaties als belangrijkste 
strategische partners in deelnamen. Deze stuurgroep werd gevoed door drie werkgroepen 
leefbaarheid en veiligheid op tactisch en uitvoerend niveau. Al snel bleek dat deze structuur 
onvoldoende meerwaarde gaf voor de deelnemers en is gekozen deze te beëindigen. Sinds die tijd 
vindt alleen overleg plaats indien er iets in de wijk speelt.  
 
Met de politie en de woningcorporaties is recent gesproken over de samenwerking en mogelijke 
verbeteringen. Geen van de partijen mist de stuurgroep en werkgroepen leefbaarheid en veiligheid. 
Beide partijen weten de gemeente goed te vinden als men elkaar nodig heeft op uitvoeringsniveau. 
Met beide partijen werkt de gemeente samen binnen de werkgroep woonoverlast en met de politie 
werkt de gemeente samen binnen de werkgroep JIB (Jeugd in Beeld), de regie voor deze 
werkgroepen ligt bij de veiligheidsregisseurs, de resultaten hiervan zijn positief. Afgesproken is om 
deze werkgroepen te behouden en daarnaast de wijkagenten nader te verbinden met de 
bewonersgroepen en actief uit te nodigen voor bewonersavonden.  
 
De woningcorporaties hebben wel de wens uitgesproken om elkaar op tactisch niveau minimaal 
jaarlijks spreken, waarbij de uitvoeringsplannen nadrukkelijk op de agenda komen te staan. De 
samenwerking met de woningcorporaties wordt komende periode verder geborgd via de 
prestatieafspraken.   



5 Inbedding in de gemeentelijke organisatie 
 
5.1 Doorontwikkeling gebiedsgericht werken 
 
Uit de evaluatie blijkt dat de volgende nieuwe rollen voor het team gebiedsgericht werken gewenst 
zijn: 
• Omgevingsmanagement bij grote (infrastructurele) projecten. Dit betekent o.a. procesbegeleiding 

van grote (infrastructurele) projecten, het maken van een omgevingsanalyse en onderhandelen bij 
conflicterende belangen. 

• Gebiedsgerichte communicatie met bijbehorende instrumenten, zodat o.a. de informatie richting 
bewonersgroepen meer wordt gestroomlijnd en op maat is. 

• Participatie expertise inbrengen bij interne en externe trajecten. Dit betekent onder andere ook 
coaching bij alternatieve financieringsvormen zoals crowd funding.  

• Beleidsontwikkeling rondom nieuwe trends en ontwikkelingen in de samenleving 
 
 
5.2 Actieprogramma gebiedsgerichte communicatie 
 
Uit de evaluatie van de gebiedsgerichte aanpak tot nu toe bleek dat de communicatie en informatie 
richting inwoners/bewonersgroepen als inefficiënt wordt ervaren. Gepleit wordt om in te zetten op het 
meer op maat leveren van informatie per kern, wijkagenda’s over voorgenomen werkzaamheden in de 
openbare ruimte en het zo gebiedsgericht mogelijk inrichten van de gemeentelijke website. Daarnaast 
is het van belang om de integrale aanpak  tussen front- en backoffice in de organisatie te borgen.  
 
De eerste gedachten over een visie op gebiedsgerichte communicatie zijn, na afstemming met de 
portefeuillehouders, in juni 2015 getoetst bij bewonersgroepen. Zij omarmen de basis van de visie: 
‘durf klein te denken’. Wat inwoners en bewonersgroepen aan informatie willen geven en ontvangen 
is,  waar mogelijk,  leidend voor de communicatie van de gemeente. 
Bewonersgroepen geven ook aan dat ze nog steeds veel waarde hechten aan persoonlijke 
communicatie naast digitale communicatie. Maatwerk blijft belangrijk, doordat de wensen van de 
bewonersgroepen per gebied verschillen. Op basis van deze visie is een actieprogramma 
gebiedsgerichte communicatie opgesteld, dit actieprogramma wordt binnenkort vastgesteld en in 
uitvoering gebracht. De wensen om meer persoonlijk en vooral ook digitaal te communiceren zijn 
ambitieus en zullen daarom gefaseerd moeten worden uitgevoerd in de komende 3 – 4 jaar.    
 
5.3 Interne training ambtelijke organisatie 
 
Sinds maart 2014 wordt de ambtelijke organisatie getraind in verbindend en ondernemend 
samenwerken. Via experimenteersessies waarbij ook inwoners, bestuurders en raadsleden betrokken 
zijn, leert de organisatie om te acteren binnen de verschillende rollen die de overheid kan vervullen. 
Het gaat om regisseren, partneren of faciliteren.   
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