
 

                  

 
Motie: Versterking gebiedsgericht werken       M2 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 27 juni 2017 
 
Gehoord en gelezen de discussie (in de commissie) over de Voorjaarsnota 2017 
 
Overwegende dat: 

• Het gebiedsgericht werken een belangrijk item is in het kader van bestuurlijke vernieuwing, 
maatwerk in de wijken/kernen, de participatie en korte lijnen met de organisatie en bestuur 
waardoor er snel ingespeeld kan worden op problemen, wensen c.a. in de twaalf kernen van 
Stichtse Vecht. 

• Gebiedsgericht werken bij uitstek een organisatievorm is waar de gemeente met externe 
partners zoals politie, woningbouwcorporaties en Welzijn Stichtse Vecht integraal en 
oplossingsgericht samenwerken in het kader leefbare en sociale wijken en kernen. 

• Door gebiedsgericht werken het fysieke, het sociale domein en de veiligheid in de 
wijken/kernen elkaar kunnen versterken en elkaar ontmoeten. 

• Er na de zomervakantie een discussie in de gemeenteraad plaatsvindt over een herijking van 
het gebiedsgericht werken binnen Stichtse Vecht.  

 
Constaterende dat: 

• Uit vragen van de CDA-fractie (over Loenersloot), uit een artikel in Nieuwsblad VAR (over 
Loenen aan de Vecht) en uit onze contacten met de wijkcommissies rond de uitrol van de 
kadernota Buiten Spelen Natuurlijk in de wijken Spechtenkamp en Zebraspoor naar voren is 
gekomen dat de communicatie met bewoners(organisaties) voor verbetering vatbaar is. 

• In een korte periode te veel mutaties hebben plaatsgevonden binnen het team 
Gebiedsgericht Werken waardoor de continuïteit en de voortgang van het gebiedsgericht 
werken onder druk is komen te staan.  

• Dat de gebiedsgerichte communicatie nog voor verbetering vatbaar is en laagdrempeliger 
kan worden gemaakt. 
  

Verzoekt het college om: 
• In de nieuwe nota gebiedsgericht werken helder uiteen te zetten hoe het College, i.s.m. met 

de raad, vorm en inhoud wil geven aan het gebiedsgericht werken en wat daarbij o.a. de 
rollen en taken zijn van de wijkwethouders, gebiedsregisseurs en andere partners in de 
twaalf wijken en dorpen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
           
Breukelen, 27 juni 2017 
 
Ingediend door de fracties van de PvdA Stichtse Vecht, Maarssen 2000, Lokaal Liberaal, CDA, 
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