
Notitie: Gebiedsgericht Werken Nieuwe Stijl 
Doorgroeien van het Gebiedsgericht Werken 
 
 

 
Inleiding 
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 Stichtse Vechtse manier. Deze aanpak is verwoord in de 
Kadernota Gebiedsgericht Werken. Inmiddels zijn we twee collegeperioden en een evaluatie verder. 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 ingebracht en 
goedgekeurd. Het is nu zaak om door te groeien in de nieuwe aanpak. 
 
De vernieuwde aanpak volgt vier sporen: 
• Spoor 1: rol college en raad binnen het gebiedsgericht werken 
• Spoor 2: vernieuwde instrumenten voor bewonersgroepen en verder bouwen aan constructieve 

samenwerking op basis van wederzijds respect (rol bewonersgroepen, omgang met 
informatiestroom en sociale media, zelfsturing)  

• Spoor 3: vernieuwde samenwerking met professionele partners (politie, welzijnswerk, corporaties, 
jongerenwerk, sportverenigingen) 

• Spoor 4: vernieuwde manier van werken intern (interne samenwerking en verruiming rol 
gebiedsregisseur) 

 
Belangrijke veranderingen ten opzichte van de eerste kadernota ggw (2011) zijn: 
Bij spoor 1: de meetbaarheid van de beleidsdoelstellingen middels prestatie-indicatoren en de 
vakwethouder gaat expliciet boven de gebiedswethouder.  
Bij spoor 2: de zelfsturing van bewoners(groepen) vergroten, de procedure voor aanvragen van het 
centraal leefbaarheidbudget verbeteren, het beter benutten van social media en de website 
gebiedsgerichter inrichten. 
Bij spoor 3: de meer nadrukkelijke verbinding met welzijn.  
Bij spoor 4: een nauwere samenwerking met het team buiten en een nieuwe rol voor de 
gebiedsregisseurs bij omgevingsmanagement, participatie-expertise en crowdfunding-coaching.  
 
1 Spoor 1: College en raad  
Het college en de raad hebben verschillende rollen binnen het gebiedsgericht werken. De wethouder 
gebiedsgericht werken fungeert als opdrachtgever vanuit het college. De gebiedswethouders werken 
gebiedsgericht in de wijken en kernen en de raad heeft een controlerende taak.  
  

1.1: Rol gebiedswethouder en wethouder gebiedsgericht Werken 
Sinds de aanvang van gebiedsgericht werken in Stichtse Vecht kent de gemeente de rol 
gebiedswethouder en de wethouder Gebiedsgericht Werken. Het beoogde doel van de 
gebiedswethouder is de afstand tussen inwoner en het college klein houden waardoor er oog voor de 
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eigenheid van de kern blijft en maatwerk kon worden toegepast. De wethouder Gebiedsgericht 
Werken is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de inhoud van het gebiedsgericht werken en is 
daarmee leidend boven de gebiedswethouders. De rol van de gebiedswethouder is als volgt: ‘de 
gebiedswethouder is de ambassadeur van het college naar zijn/haar gebied. Vanuit het gebied bezien 
is de gebiedswethouder het aanspreekpunt voor bewoners richting het college.’. 
 
In de eerste kadernota Gebiedsgericht Werken is over de rol van de gebiedswethouder het volgende 
afgesproken:  
Er is een algemene wethouder die de werkwijze van gebiedsgericht werken in zijn/haar portefeuille 
heeft. Daarnaast zijn er gebiedswethouders: alle wethouders hebben naast de 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. De 
gebiedswethouder is de ambassadeur van het college 
naar zijn/haar gebied. Algemene spelregel hierbij is dat 
de inhoudelijk vakwethouder boven de 
gebiedswethouder gaat. Een precieze uitwerking van de 
taken van de gebiedswethouder is te vinden in Bijlage 1. 
 
Nu vier jaar later is de conclusie dat het aanwijzen van 
een gebiedswethouder succes heeft: uit de evaluatie 
GGW blijkt dat bewoners het college als betrokken en 
dichtbij ervaren. En dat mensen ervaren dat het bestuur 
dichterbij is dan voor de gemeentelijke fusie.  
Hoewel er binnen het college verschillen bestaan in de 
manier waarop het gebiedswethouderschap wordt 
ingevuld is de ervaring dat het in zijn huidige vorm goed 
werkt. Wel is het streven de gebiedsverdeling onder de 
gebiedswethouders in de toekomst meer aan te laten 
sluiten bij de gebiedsindeling die onder anderen door de 
sociale wijkteams en inmiddels ook de 
gebiedsregisseurs wordt gehanteerd (zie illustratie). 
 

 
1.2: GGW meetbaar maken t.b.v. controlerende rol l college en raad 

Gebiedsgericht werken is er met een doel, en de taak van de gemeenteraad is om te controleren of dit 
doel nagestreefd / behaald wordt. Het is daarom van belang het doel meetbaar te maken door 
indicatoren te benoemen. 
 
Het gebiedsgericht Werken kent de volgende doelen: 

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 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.  
5. We geven ruimte aan zelfsturing.  

 
De aanpak is in 2013 geëvalueerd. De leefbaarheid en eigenheid bleven volgens de evaluatie op peil 
en de afstand met het bestuur is zelfs kleiner geworden dankzij de kernentoeren, de 
platformbijeenkomsten en de inzet van gebiedswethouders en gebiedsregisseurs.  
 
Door het maken van wijk- en gebiedsanalyses en visies kennen we de prioriteiten van de bewoners en 
kunnen we ervoor zorg dragen dat die hun weg vinden in het gemeentelijk beleid. 
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Door het beschikbaar stellen van budget voor sociale en fysieke initiatieven en de ondersteuning van 
actieve burgers en bewonersgroepen is er al veel door bewoners zelf gerealiseerd en geïnitieerd in de 
gebieden. Zodoende stimuleren wij de eigen verantwoordelijkheid en creativiteit van bewoners. 
 
Om te zorgen dat de raad haar controlerende taak kan uitvoeren is het belangrijk deze zaken 
kwantificeerbaar te maken: 
 
Doel 1: meetbaar door de cijfers van de nationale leefbarometer te gebruiken en sommige uitkomsten 
van de gemeentelijke enquête over leefbaarheid en veiligheid. 
Doel 2: meetbaar door te kijken of er van alle gebieden een analyse en visie is en een actueel 
uitvoeringsplan. 
Doel 3: meetbaar door te kijken naar de hoeveelheid aanvragen voor een bijdrage vanuit het 
leefbaarheidsbudget. 
Doel 4: meetbaar door een vraag hierover op te nemen in de gemeentelijke enquête over leefbaarheid 
en veiligheid. 
Doel 5: meetbaar door een vraag hierover op te nemen in de gemeentelijke enquête over leefbaarheid 
en veiligheid. 
 
 
2 Spoor 2: Bewonersgroepen en inwoners (verbetering instrumenten en 

participatievormen) 
 

2.1 Rol bewonersgroepen 
De gemeente hecht zeer veel waarde aan de rol van de bewonersgroepen in het gebiedsgericht 
Werken. Zij zijn een belangrijke bron van gebiedskennis. Hun inzet bij het organiseren van het contact 
met de bewoners is erg waardevol. Zonder hen zou het gebiedsgericht werken in haar huidige vorm 
niet kunnen bestaan. Graag willen we deze manier van werken, inclusief het vastleggen van de 
samenwerkingsafspraken in convenanten, voortzetten1. Wel willen we meer ruimte bieden dan in het 
huidig convenant mogelijk is aan nieuwe inrichtingsvormen van de bewonersgroepen. Door inzet van 
digitale middelen is een andere manier van bewonersvertegenwoordiging steeds beter mogelijk. In 
Nigtevecht wordt hiermee al geëxperimenteerd. De rollen van voorzitter, penningmeester en secretaris 
zijn daar vervangen door een digitaal dorpsplein. Ook willen we duurzaam investeren in een positieve 
en constructieve samenwerking gebaseerd op wederzijdse waardering.  
 
De platformbijeenkomsten zijn een belangrijk podium waar we afstemming zoeken met de 
georganiseerde bewonersgroepen. Er is daarbij behoefte aan zoeken naar een nieuwe vorm waarbij 
uitwisselen van kennis en ervaring meer tot zijn recht komt. We stappen af van de verdeling van 
bewonersgroepen over meerdere platformbijeenkomsten. In plaats daarvan organiseren we twee maal 
per jaar een bijeenkomst voor álle bewonersgroepen. Aan het einde van de lente één die in het kader 
staat van waardering uitspreken en ontmoeting, en in oktober één die in het teken staat van de fysieke 
leefbaarheidsinitiatieven. 
 
Daarnaast blijft er een belangrijk deel van de bewoners onbereikbaar via de bewonersgroepen. 
Daarom hechten we eraan ook andere vormen van bewonersraadpleging in te zetten. Het gaat in dit 
geval niet (alleen) om informeren van bewoners maar om uitwisseling van kennis en ervaring, horen 
wat er speelt en welke wensen en zorgen er leven. Vormen die al ingezet worden zijn wijktafels,  
ideeënveiling, straathoekgesprekken, klankbordgroepen, de buurttent, digitale raadpleging, 
inloopavonden, twitter etc. De komende jaren zullen we blijvend zoeken naar passende en 
vernieuwende vormen van bewonersraadpleging. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan werken 
met bewonerspanels etc. waarbij bewoners zich kunnen aanmelden voor deelname aan een digitaal 
raadplegings- en peilingsplatform. Hierbij is maatwerk en steeds zoeken naar de voor die situatie 
meest passende vorm het uitgangspunt.  
 
 

1 In het kader van ‘serious ambtenaar’ heeft een denktank van medewerkers uit verschillende 
gemeenten meegedacht over het vormgeven van de samenwerking met de bewonersgroepen. Dit 
advies komt daaruit voort. 
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2.2 Omgang met informatiestroom 
Uit de evaluatie blijkt dat de communicatie en informatie richting inwoners/bewonersgroepen als 
inefficiënt wordt ervaren. Soms ervaren bewonersgroepen dat zij worden overspoeld met te veel 
beleidsstukken en soms wordt juist essentiële informatie gemist. Vaak  is het niet duidelijk welke 
informatie relevant is voor hun gebied en wat niet. Hieruit volgt de aanpak om de informatie meer 
gebiedsgericht aan te bieden. Daarnaast geven bewonersgroepen aan dat ze nog steeds veel waarde 
hechten aan persoonlijke communicatie naast digitale communicatie. Maatwerk blijft belangrijk, omdat 
de wensen per gebied verschillen. 
 
De eerste concept visie op gebiedsgerichte communicatie is, 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. Uitgangspunt daarbij is open en 
eerlijk te informeren, zodat we als betrouwbare partner worden ervaren. 
 
Op basis van deze visie is een actieprogramma gebiedsgerichte communicatie opgesteld, dit 
actieprogramma is inmiddels vastgesteld. De plannen om meer persoonlijk en vooral ook digitaal te 
communiceren zijn ambitieus en worden daarom gefaseerd uitgevoerd in de komende 3 tot 4 jaar. 
   
In het coalitieprogramma ‘Samen verder 2014-2018’ is aangegeven dat de gemeente dichtbij de 
burger wil staan en ernaar streeft om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de gemeentelijke 
plannen. Deze ambitie sluit aan bij het actieprogramma gebiedsgerichte communicatie dat erop 
gericht is om klein te durven denken. Communicatie op maat vóór en mèt inwoners.  
  
De komende periode zet de gemeente in op leveren van informatie per kern, door middel van 
wijkagenda’s over bijvoorbeeld voorgenomen werkzaamheden in de openbare ruimte en zo 
gebiedsgericht mogelijk inrichten van de gemeentelijke website. Hiermee is inmiddels een start 
gemaakt. De site is al gebiedsgericht. Op de gemeentelijke website kan gebiedsgerichte informatie 
worden gevonden. Ook kan worden doorgeklikt naar de website van de wijken die door de 
wijkcommissies worden bijgehouden. Voor de kern Loenen, de ‘pilotkern’, is gestart met een 
wijkagenda. Zodra deze pilot geëvalueerd is zullen de uitkomsten worden meegenomen in de uitrol 
van de wijkagenda’s voor de andere kernen. Daarnaast kan ieder die dat wil zich aanmelden voor de 
gemeentelijke nieuwsbrief waarbij men kan aangeven welke onderwerpen vooral de belangstelling 
hebben. Zo werken we steeds meer toe naar maatwerk in de informatievoorziening. 
 

2.3 Omgang met sociale media 
De gemeentelijke visie op online communicatie kent de volgende ambities: 

- Hét voorkeurskanaal voor onze dienstverlening is de gemeentelijke website. We ‘verleiden’ 
inwoners, bedrijven en andere stakeholders hier gebruik van te maken. Binnen de digitale 
communicatie is de website de bron van waaruit alle informatie wordt ontsloten.  

- We leveren maatwerk en kiezen die (online) kanalen waar we inwoners, bedrijven en 
organisaties het best kunnen bereiken.  

- We streven ernaar online goed toegankelijk te zijn: persoonlijk, pro-actief en interactief. We 
gebruiken hiervoor onder anderen de middelen facebook en twitter.  

- We staan voor open, transparante overheidsinformatie.  
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Om te kunnen volgen wat er op verschillende kanalen wordt gedeeld over de gemeente Stichtse  
Vecht heeft de gemeente Obi4Wan. Daarmee word een breed scala aan bronnen  
gefilterd. Daarnaast volgt de gebiedsregisseur een select aantal bronnen. Als bijvoorbeeld een kern of  
bewonersgroep een site heeft, of een facebookpagina, dan zorgt de gebiedsregisseur op de hoogte te  
zijn van wat daarop belangrijk wordt gevonden. Ook heeft iedere gebiedsregisseur een eigen  
facebook-   en twitteraccount die hij/zij vanuit zijn/haar functie beheert.  
 

2.4 Zelfsturing 
Het leefbaarheidsbudget zetten we in voor het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Dit budget 
willen we zo toegankelijk mogelijk maken door de aanvraagprocedure zo makkelijk mogelijk te maken. 
Door het mandaat over dit budget te beleggen bij de teamleider kunnen de aanvraagprocedures 
worden bekort. Er zal jaarlijks een overzicht komen van aangevraagde en gehonoreerde budgetten. 
 
Daarnaast stimuleren wij meer zelfsturing van inwoners en bewonersgroepen. Bijvoorbeeld door het 
experiment aan te gaan door nieuwe manieren van financiering van burgerinitiatieven uit te proberen. 
Door meer ruimte te geven voor zelfbeheer (vastgoed, groen, straatmeubilair, braak liggende terreinen 
enz.) kunnen de kosten voor het bijvoorbeeld het dorpshuis lager zijn. Ook het nieuwe beleid voor 
integraal beheer van de openbare ruimte gaat uit van meer zelfbeheer. Wij benutten de eigen kracht 
en creativiteit van inwoners door hun initiatieven te ondersteunen (bijvoorbeeld helpen bij het vinden 
van intern en extern draagvlak, verbinden met de juiste stakeholders, adequaat omgaan met 
vergunningsaanvragen) en te helpen bij het vinden van (alternatieve) financiering zoals bijvoorbeeld 
crowdfunding. 
 

2.5 Updaten instrumentarium overig 
Voor de volledigheid is in bijlage 2 een overzicht gegeven van alle instrumenten die in de eerste 
Kadernota Gebiedsgericht Werken genoemd zijn.  
 
 
3 Spoor 3: Strategische 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 
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• Scholen 
• Georganiseerde bewonersgroepen 
• Sportverenigingen 
• Winkeliersverenigingen 
• Interne (beleids)collega’s zoals de Sociale Wijkteams (zie verder spoor 4) 

 
Bij de start van gebiedsgericht werken in de gemeente Stichtse Vecht is 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 veranderingen.  
 

3.1: Hernieuwde samenwerking met sociaal domein 
Het Gebiedsgericht Werken verbindt het fysieke en het sociale domein. Door bestaande netwerken in 
de wijk te benutten kunnen hulpvraag en hulpaanbod op elkaar aan sluiten. In de gebieden worden 
sociale netwerken gestimuleerd die enerzijds als vangnet kunnen dienen voor kwetsbare inwoners en 
anderzijds als motor voor sociale samenhang en activiteiten. Het uitgangspunt is bewonersgroepen 
meer regie en verantwoordelijkheid te geven, niet alleen in het fysieke domein, ook in het sociale 
domein (bijvoorbeeld in trajecten zoals ‘kom erbij’). Daarin wordt actief de samenwerking gezocht met 
onze collega’s (in- en extern) uit de domeinen veiligheid, sociaal (zoals het Sociaal Wijkteam) en 
fysiek. Het doel daarbij is nieuwe vormen van samenhang en samenwerken, waarbij maatwerk per 
gebied het uitgangspunt is. Hierover zijn nog gesprekken gaande met de partners. 

 
3.2: Hernieuwde samenwerking met woningcorporaties 

De samenwerking met de woningcorporaties wordt komende periode verder geborgd via de 
prestatieafspraken. De woningcorporaties hebben de wens uitgesproken minimaal jaarlijks met de 
gemeente om de tafel te gaan om elkaar op tactisch niveau te spreken. Zij willen onder andere de 
uitvoeringsplannen bespreken. Daarnaast hebben de gebiedsregisseurs regelmatig overleg met de 
woningcorporaties op uitvoerend niveau. Zowel vanuit de woningcorporaties als vanuit het 
gebiedsgericht werken wordt het belang ingezien van een goede samenwerking voor de leefbaarheid 
van wijken met veel huurwoningen. 

 
3.3: Hernieuwde samenwerking met politie en veiligheidscollega’s 

De politie weet de gemeente goed te vinden als men elkaar nodig heeft op uitvoeringsniveau. De 
gemeente werkt met hen samen binnen de werkgroep woonoverlast en binnen de werkgroep JIB 
(Jeugd in Beeld), de regie voor deze werkgroepen ligt bij de veiligheidsregisseurs, de resultaten 
hiervan zijn positief. Deze werkgroepen blijven behouden en daarnaast worden de wijkagenten nader 
verbonden met de bewonersgroepen onder meer door hen actief uit te nodigen voor 
bewonersavonden.  
 
 
4 Spoor 4: Ambtelijke organisatie  

4.1 Nieuwe manieren van samenwerken 
Een belangrijk aandachtspunt is de aansluiting tussen de 
Frontoffice en Backoffice. Het gaat om simpele zaken als: geen 
toezeggingen doen die de Backoffice niet kan waarmaken, geen 
radiostiltes laten vallen richting inwoners en de voortgang bewaken 
van verzoeken die intern zijn uitgezet. Maar het gaat ook om 
eigenaarschap om complexe vragen veilig door de organisatie te 
loodsen, het besef dat een verzoek van een inwoner bij het werk 
hoort en niet iets extra’s is, durven experimenteren met de grenzen 
van de regelgeving.  
 
Aanvankelijk is gezocht naar de perfecte organisatiestructuur om die aansluiting tussen front- en 
backoffice te borgen. Al doende is echter gebleken dat het niet zo zeer om structuren gaat maar om 
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samenwerken en de juiste cultuur. Iedere medewerker die opereert op het snijvlak tussen binnen- en 
buitenwereld en die te maken heeft met participatieve processen, wordt daarom toegerust via een 
interne training ‘verbindend en ondernemend samenwerken’ (VOS training). Hierin zijn 
experimenteersessies belegd met actuele casussen, deze worden samen met betrokken bestuurders, 
inwoners en raadsleden uitgewerkt en opgelost. De gemeente kiest voor drie samenwerkingsvormen 
(regisseren, partneren of faciliteren) en leert haar medewerkers om per samenwerkingsvorm de eigen 
rol te bepalen. Medewerkers leren te beseffen dat initiatieven en verzoeken van inwoners regulier 
werk zijn. 
 
In deze nieuwe werkelijkheid van steeds verdergaande samenwerking met de ‘buitenwereld’ kan het 
voor de gemeente veel meerwaarde hebben de kwaliteiten van de gebiedsregisseurs goed te 
benutten. Bijvoorbeeld als het gaat om gebiedsregie. 
 

4.2  Datagericht Werken 
Nu er steeds meer digitaal gewerkt wordt zijn er zowel intern als extern steeds meer data beschikbaar. 
Slim combineren van de gegevens die er zijn betekent dat gerichter ingezet kan worden op verbeteren 
van de leefbaarheid. In de komende tijd zal in het kader van het programma data 3.0 onderzocht 
worden hoe deze data ingezet kunnen worden zodat ze meerwaarde hebben voor het gebiedsgericht 
werken. 
 

4.3  Samen de wijken in 
Met het wegvallen van de rol van gebiedsbeheerder2 is het belangrijk te zorgen dat de praktische 
kleinschalige zaken die in een wijk of dorp spelen niet uit het oog worden verloren. Deze functie wordt, 
wat betreft de fysieke zaken, ingevuld door de toezichthouders uit het Team Buiten. Op het sociaal 
vlak is het de bedoeling dat de opbouwwerker en het Sociaal Wijkteam steeds meer deze rol 
vervullen. Dit aspect is echter nog niet voldoende ontwikkeld. Ook de gebiedsregisseur heeft zaken 
onder de hoede die eerder de gebiedsbeheerder vervulde.  
 
Het moet zich nog uitkristalliseren hoe en waar in het gebied het sociale en het fysieke, maar ook 
bijvoorbeeld veiligheid en andere beleidsterreinen, elkaar vinden en versterken.  
 

4.4 Verruiming rol gebiedsregisseur 
De instrumenten die door gebiedsgericht werken zijn ontwikkeld willen we beter benutten in de eigen 
organisatie. Met name de participatiehandreiking, de samenwerkingsafspraken met bewonersgroepen 
(convenant) en de opgestelde dorpsontwikkelingsprogramma’s worden nog onvoldoende benut. 
Doordat de gebiedsregisseurs goed bekend zijn met de wensen en behoeften in de kernen en de 
gemeentebrede beleidsdoelstellingen kennen, is het belangrijk dat de gebiedsregisseurs een stevige 
rol nemen in het matchen van gebiedsurgenties en beleidsurgenties. Voor de gemeente is het van 
cruciaal belang dat de gemaakte afspraken met de inwoners en bewonersgroepen worden 
nagekomen zodat zij de gemeente als een betrouwbare partner ervaren. 
 
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. We werken hierbij in de driehoek gebiedsregisseur / 
communicatieadviseur / projectleider. 

• 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 

  

2 De beide gebiedsbeheerders zijn met pensioen en er is door de organisatie voor gekozen hen niet te 
vervangen. 
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Bijlage 1: Rol Gebiedswethouder 
 
Voor de gebiedswethouders gelden de volgende spelregels: 
 

1. De gebiedswethouder vervult een ambassadeursrol in zijn gebied voor het college. 
2. De gebiedswethouder houdt, samen met de gebiedsregisseur, goed contact met zijn / haar 

gebied. 
3. De gebiedswethouder zoekt  bij het vinden van oplossingen altijd de samenwerking met de 

bestuurder (wethouder of burgemeester) die inhoudelijk portefeuillehouder, dus 
projectwethouder dan wel vakwethouder is van het betreffende probleem in een bepaald 
gebied. De projectwethouder of vakwethouder is dan leidend. 

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

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

6. Informatievoorziening aan de gebiedswethouder vanuit het ambtelijk apparaat is een 
belangrijk aandachtspunt. 
 

De gebiedswethouder stelt samen met de gebiedsregisseur een GebiedsOntwikkelingProgramma op, 
bestaande uit een gebiedsanalyse, gebiedsvisie en een uitvoeringsplan. De coördinerend wethouder 
gebiedsgericht werken is bestuurlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit en de integraliteit van de 
GebiedsOntwikkelingPogramma’s. 
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Bijlage 2: Instrumenten 
 
 
Instrumenten                                         Te vinden in: Stand van zaken: 
Samenwerkingsconvenanten Uniform, maatwerk is mogelijk 

Niet gewijzigd. 
Pilot Nigtevecht voor nieuwe vorm bewonersgroepen 

Organisatiebudget Niet gewijzigd  2017 kleine steekproef op ‘oppotten’ houden 
Centraal leefbaarheidsbudget Hoofdstuk 2.4  Het proces is  verbeterd door het  mandaat bij de Teamleider te 

leggen 
Sociaal budget idem  
Fysiek budget idem  

Werkbudget Niet gewijzigd Wordt ingezet voor organiseren Platformbijeenkomsten/huren 
ruimten/Kernentoer etc. 

Gebiedsontwikkelingsplannen 
(GOP), bestaande uit: 

Niet gewijzigd Nagenoeg alle kernen hebben een GOP. Instrument voldoet 

dorpsanalyse idem Later bezien of we periodieke gebiedsanalyse tot een hoger plan 
kunnen tillen. Afhankelijk van gemeente breed beschikbaar komen 
van statistische gegevens. 

Dorpsvisie idem Alle kernen hebben een visie 
uitvoeringsplannen idem Nagenoeg alle kernen hebben een uitvoeringsplan/sommige nog in 

ontwikkeling 
Platformbijeenkomsten  Hoofdstuk 2.1 Werkt goed, gebiedsindeling loslaten ivm de lage opkomst bij 

enkele gebieden/ nu  2 x per jaar voor alle bewonersgroepen 
   

Rollen  
Wethouder Gebiedsgericht 
Werken 

Hoofdstuk 2. 2.1  

Gebiedswethouder Hoofdstuk 2. 2.1  
Gebiedsregisseur Hoofdstuk  5, 5.3  
Beleidsmedewerker 
leefbaarheid en veiligheid / 
gebiedsregisseurs 

Hoofdstuk 5. 5.2  

Interne overlegstructuur  
Stuurgroep leefbaarheid en 
veiligheid 

Hoofdstuk 4, inleiding Opgeheven, nu regelmatig overleg indien gewenst 

Werkgroepen leefbaarheid en 
veiligheid 

Hoofdstuk 4, inleiding Opgeheven, nu regelmatig overleg indien gewenst 

Overig  
Kernentour college  Loopt goed, wel wordt er nagedacht over alternatieve vormen, van 

deze tijd waarbij nog meer betrokkenheid wordt gecreëerd tussen 
inwoners en bestuur. 

nieuwsbrief Hoofdstuk 3. 3.2 Er is een digitale gemeentelijke nieuwsbrief waardoor  men 
geïnformeerd kan worden per kern indien gewenst  (11-06-2017 
zijn er 1688 abonnees) 
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