ONDERZOEK
van de

REKENKAMERCOMMISSIE
naar de

UITVOERING
van het

WIJKGERICHT WERKEN

VOORWOORD
Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van het onderzoek door de
rekenkamercommissie naar de uitvoering van het Wijkgericht werken in de gemeente
Katwijk.
De keuze van de rekenkamercommissie voor dit onderzoek heeft te maken met het
belang dat werd gehecht aan de invoering van het wijkgericht werken bij de fusie op 1
januari 2006 van de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg tot de huidige
gemeente Katwijk. Door wijkgericht te gaan werken wilden de gemeenteraad en het
college de korte en informele lijnen met de inwoners, zoals in de situatie voor de fusie,
behouden en kunnen werken vanuit de vraag en behoeften van de inwoners. Het is
opvallend dat na de fusie het Wijkgericht werken betrekkelijk weinig de politieke agenda
heeft gehaald. Dat is voor de rekenkamercommissie aanleiding geweest in te zoomen op
het wijkgericht werken in de gemeente Katwijk.
Voor de conclusie en aanbevelingen van het onderzoek verwijzen wij u graag naar
hoofdstuk 7 van het onderzoeksrapport. Wij danken het college voor haar reactie op de
conclusies en aanbevelingen aan de gemeenteraad.
Het college constateert dat van de zes aanbevelingen van de rekenkamercommissie er
vijf meer of minder expliciet adviseren om de vanaf 2012 ingezette koers voort te zetten.
Hiermee zou bij u de indruk kunnen ontstaan dat daarmee afdoende aandacht is
geschonken aan Wijkgericht werken. Wij kunnen ons ook echter goed voorstellen dat de
gemeenteraad vanuit haar kaderstellende en controlerende rol nog niet klaar is met dit
onderwerp.
Gelukkig stelt het college ook dat de effectiviteit van de recentelijk ingezette wijzigingen
in dit rekenkamerrapport maar in beperkte mate beoordeeld is. Wij zien hierin een
handreiking van het college om afspraken met u te maken over een goede monitoring en
evaluatie van de nieuwe werkwijze.
Het college stelt dat aan de thematafels in de wijk gezamenlijk de maatschappelijke
opgave voor de wijk wordt bepaald, welke aanpak daarvoor wordt geformuleerd en welke
taakverdeling. Dit vinden wij op zich een goede ontwikkeling. Maar aandachtspunt bij
het bepalen van maatschappelijke opgaven blijft wel de rol van de gemeenteraad.

In het onderzoek concluderen wij ook dat de raad niet actief stuurt op de realisatie van
de resultaten en doelen van het Wijkgericht werken. Het verdient daarom aanbeveling
dat de gemeenteraad aangeeft op welke wijze hij betrokken wil worden bij het bepalen
van de maatschappelijke opgaven per wijk (kaderstelling) en de controle op de
uitvoering ervan (controlerende rol) en hier met het college afspraken over maakt.
Wij zijn verder zeer tevreden over de wijze waarop de organisatie en de externe partijen
hun bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek. Wij spreken de hoop uit dat het
rapport u helpt de gemeentelijke dienstverlening aan de burgers van Katwijk verder te
verbeteren.
Jan van Wijk
Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Katwijk
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1

INLEIDING

1.1

AANLEIDING EN DOELSTELLING
Op 1 januari 2006 fuseerden de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg tot de
huidige gemeente Katwijk. Met de fusie start de nieuwe gemeente Katwijk met invoering
van het wijkgericht werken. Door wijkgericht te gaan werken beoogden de gemeenteraad
en het college de bestaande korte en informele lijnen met de inwoners te behouden en te
kunnen werken vanuit de vraag en behoeften van de inwoners.
De Rekenkamercommissie heeft besloten om in 2012 een onderzoek uit te voeren naar
het wijkgericht werken. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de
doelmatigheid en doeltreffendheid van het wijkgericht werken in de gemeente Katwijk.

1.2

VRAAGSTELLING
De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek is:
Geeft de gemeente Katwijk op een doeltreffende en doelmatige wijze uitvoering aan
wijkgericht werken?
De Rekenkamercommissie heeft de centrale onderzoeksvraag uitgewerkt in negen
deelvragen.
(A) Doelen en sturing
1

Voldoen de beleids- en uitvoeringskaders voor wat betreft wijkgericht werken aan de
eisen voor een adequate sturing?

2

In welke mate wordt door de gemeente gemonitord en gestuurd op de effecten van
het beleid en de resultaten van de uitvoering van het beleid voor wat betreft het
wijkgericht werken?

3

Voldoen de beleids- en uitvoeringskaders van de gemeente aan de beelden, eisen en
verwachtingen die burgers (mogen) hebben ten aanzien van wijkgericht werken?

7

(B) Organisatie en uitvoering
4

Voldoet de wijze waarop de organisatie is ingericht en de onderlinge samenwerking
tussen organisatie-eenheden aan de voorwaarden voor een doeltreffende en
doelmatige uitvoering van wijkgericht werken?

5

Voldoet de wijze waarop de gemeente samenwerkt met externe partijen en deze
aanstuurt aan de voorwaarden voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering?

6

Voldoen de financiële kaders en randvoorwaarden aan de eisen voor een
doeltreffende en doelmatige uitvoering van wijkgericht werken?

(C) Resultaten
7

Voldoen de resultaten aan de doelstellingen van wijkgericht werken?

8

Hoe laat de mate waarin doelstellingen van beleid en de resultaten van de uitvoering
voor wat betreft het wijkgericht werken zijn behaald zich verklaren?

(D) Betrokkenheid Gemeenteraad
9

Op welke wijze is de gemeenteraad betrokken bij de totstandkoming en uitvoering
van het wijkgericht werken?

1.3

OPZET VAN HET ONDERZOEK
De doel- en vraagstelling van het onderzoek zijn vertaald naar het onderstaande
evaluatiemodel.

(A) Doel en
Sturing


Evalueerbare kaders



Inzicht per wijk



Monitoren en bijsturen



Heldere aanpak

(B) Organisatie en
uitvoering


Inbedding in de organisatie



Doelmatigheid



Regierol



Voorwaarden doelmatige en
doeltreffende uitvoering



Tevredenheid partners

(D) Betrokkenheid gemeenteraad


Informatievoorziening



Rol van de gemeenteraad
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(C) Resultaten


Doeltreffendheid

Het evaluatiemodel presenteert de samenhang tussen de vragen. Per onderdeel is
gebruik gemaakt van een normenkader. Dit normenkader is gebruikt om de
onderzoeksvragen te beantwoorden en wordt in detail gepresenteerd in bijlage 2.
Afbakening en dataverzameling
Het onderzoek richt zich op de periode 2006 tot heden en beslaat daarmee twee
bestuursperioden.
Voor het onderzoek is een dossierstudie uitgevoerd, zijn er interviews gehouden met de
portefeuillehouder en de beleidsmedewerker en zijn er groepsgesprekken geweest met
een afvaardiging van het college, een afvaardiging van het MT, vertegenwoordiging van
de wijkraden, betrokken ambtenaren, de wijkregisseurs en maatschappelijke partners.
Voor een volledig overzicht van de respondenten zie bijlage 1.

1.4

NORMENKADER
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden heeft de Rekenkamercommissie een
normenkader opgesteld. Het normenkader levert de beoordelingscriteria aan de hand
waarvan de Rekenkamercommissie naar de feitelijke praktijk heeft gekeken. Hieronder
worden de hoofdnormen beschreven en bijlage 2 geeft hiervan een gedetailleerd
overzicht.
(A) Doelen en sturing
1

De kaders voor wijkgericht werken zijn evalueerbaar geformuleerd.

2

De kaders zijn gebaseerd op een goed inzicht per wijk.

3

De gemeente monitort de uitvoering van het beleid en stuurt bij indien noodzakelijk
met het oog op de te realiseren effecten.

4

De gemeente en haar partners werken vanuit een heldere aanpak: het is duidelijk wie
welke middelen, hoe, waar en wanneer inzet.

(B) Organisatie en uitvoering
5

Wijkgericht werken is als werkwijze ingebed in de gehele organisatie: de wijkgerichte
aanpak maakt onderdeel uit van de reguliere werkwijze.

6

Het wijkgericht werken is doelmatig.

7

De regierol voor wijkgericht werken wordt door het gemeentebestuur op een
professionele wijze uitgevoerd.

9

8

De professionele partners zijn tevreden over de effecten van het wijkgericht werken.

9

De financiële kaders en randvoorwaarden voldoen aan de eisen voor een
doeltreffende en doelmatige uitvoering.

(C) Resultaten
10

Het wijkgericht werken heeft geresulteerd in de gestelde doelen (effectiviteit).

(D) Gemeenteraad
11

1.5

De gemeenteraad is betrokken.

LEESWIJZER
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van wijkgericht werken in het algemeen en de
(historische) ontwikkeling hiervan binnen de gemeente Katwijk. De hoofstukken 3 tot en
met 6 bevatten de bevindingen in volgorde van de deelvragen en het evaluatiemodel te
weten doelen en sturing, organisatie en uitvoering, resultaten en de betrokkenheid van de
gemeenteraad. In hoofdstuk 7 worden op basis van de bevindingen conclusies getrokken
en aanbevelingen gedaan.
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2

WIJKGERICHT WERKEN

2.1

BESCHRIJVING WIJKGERICHT WERKEN
Gemeenten werken al decennialang wijkgericht. In de afgelopen jaren heeft het
wijkgericht werken door een aantal ontwikkelingen extra aandacht gekregen. Zo
initieerde de voormalige minister Vogelaar de aanpak van de krachtwijken en kreeg met
invoering van de Wmo de leefbaarheid van de wijken een extra impuls. De laatste jaren
zien we een ontwikkeling van wijkgericht naar gebiedsgericht werken. Dit betekent dat
gemeenten het beleid territoriaal insteken en zich daarbij dus richten op een bepaald
gebied. Dit gebied kan een wijk, buurt, dorp of straat zijn.
Gebiedsgericht werken beoogt een samenhangende en op maat gesneden aanpak van
vraagstukken zoals die op een concrete plaats spelen. Afhankelijk van het vraagstuk
verschilt de schaal van het gebied. Dit kan een wijk, een buurt, straat of huizenblok zijn.
Het gebied kan ook wijkoverstijgend of zelfs gemeentebreed zijn. De leefwereld van
iedereen die in dit gebied woont, werkt of recreëert vormt daarbij het vertrek- en
richtpunt.

Figuur 2.1: Kenmerken gebiedsgericht werken

11

Juist omdat gebiedsgericht werken aansluit bij de belevingswereld van iedereen die in
het desbetreffende gebied woont, werkt of recreëert, vormt participatie een belangrijk
uitgangspunt voor gebiedsgericht werken. Om de participatie te bevorderen richten veel
gemeenten wijkraden en -platformen in. Hierbij spelen een aantal vragen: In welke mate
vormt het betreffende orgaan een afspiegeling van de wijk? Wat is de rol/bevoegdheid
van het orgaan? En wanneer en bij welke onderwerpen wordt deze betrokken door de
gemeente?

2.2

WIJKGERICHT WERKEN IN KATWIJK
Op 1 januari 2006 fuseerden de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg tot de
huidige gemeente Katwijk. Met de fusie start de nieuwe gemeente Katwijk met de
invoering van het wijkgericht werken. Het wijkgericht werken vormde het antwoord op
de schaalvergroting.
“De ambities ten aanzien van wijkgericht werken waren hoog.
Wijkgericht werken vormde het „paradepaardje‟ van de nieuwe organisatie”.
Door wijkgericht te gaan werken beoogden de gemeenteraad en het college de korte en
informele lijn met de inwoners te behouden en te kunnen werken vanuit de vraag en
behoeften van de inwoners. 1 Wijkgericht werken werd geoperationaliseerd langs twee
hoofdlijnen:
–

de inrichting van de afdeling Wijkwerk;

–

de instelling van wijkraden.

Afdeling Wijkwerk
De kaders voor het wijkgericht werken lagen bij de invoering in 2006 vast in de Notitie
Wijkwerk van 31 maart 2005. De afdeling Wijkwerk werd verantwoordelijk voor de
uitvoering en bestond uit vijf wijkserviceteams die ieder een kern toegewezen gekregen.
De wijkserviceteams werden bemand met medewerkers die verantwoordelijk waren voor
het beheer van de buitenruimte: groenvoorzieningen, bestratingen, veegwerk,
handhavingstaken en begraafplaatsen. Wijkregisseurs2 kregen de leiding over de
wijkserviceteams. Zij hadden binnen de afdeling Wijkwerk een centrale positie want de

1

Bron: interviews en gemeente Katwijk, Notitie Wijkwerk, 31 maart 2005.

2

Gemeente Katwijk, Notitie Wijkwerken, 31 maart 2005
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wijkregisseur was - naast teamleider van een wijkserviceteam - ook het aanspreekpunt
voor de bewoners. Zij moesten intern de verbindingen leggen tussen de gemeentelijke
afdelingen, de bewoners in de wijk en de maatschappelijke partners. De belangrijkste
maatschappelijke partners waren en zijn Dunavie, Factor W en de Politie.
Dunavie is een woningcorporatie met veel bezit in de gemeente Katwijk. Ze bezit 32%
van alle woningen in de gemeente Katwijk. 3 Dit maakt Dunavie een belangrijke partner
van de gemeente in het wijkgericht werken. Factor W is een stichting voor Sociaal
Cultureel Werk en Jongerenwerk in de gemeente Katwijk. De stichting begeleidt en
ondersteunt vrijwilligersorganisaties zoals wijkverenigingen en buurtcomités in
Katwijk.4
De wijkraden
In 2006 besloot het college ook tot het instellen van wijkraden. In 2007 zijn de eerste
wijkraden van start gegaan. In 2008 volgden er nog twee en in 2010 werd ook in de
laatste wijk een wijkraad gevormd. Met het instellen van de wijkraden beoogde het
college een nieuwe informatie- en communicatiestructuur te creëren tussen de wijk en de
gemeentelijke organisatie. Inzet was het behouden en versterken van de identiteit en
herkenbaarheid van de verschillende kernen. Een wijkraad had en heeft als doel:
een bijdrage leveren aan de eigen identiteit en de herkenbaarheid van de eigen
wijk/kern;
het vervullen van een klankbordfunctie en signaleringsrol met betrekking tot de
ontwikkelingen van en in de wijk, de veiligheid in de wijk en alle overige
aangelegenheden op het vlak van wonen, werken, welzijn, spelen, recreëren en
veiligheid.5
De wijkraden kunnen de doelen bereiken door het houden van vergaderingen en het
ventileren van een mening over de bestaande onderwerpen. Dit kan op verzoek van of op
eigen initiatief aan de wijkregisseur over bovenstaande onderwerpen. Ten behoeve van
het vormen van een mening draagt de afdeling Wijkwerk zorg voor het in een vroeg
stadium verstrekken van relevante informatie. 6 In 2011 hebben de wijkraden tevens de

3

bron: www.dunavie.nl.

4

bron: www.factorw.nl

5

Gemeente Katwijk, nota instellen wijkraden, 29 augustus 2006.

6

Gemeente Katwijk, nota instellen wijkraden, 29 augustus 2006.
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beschikking gekregen over een jaarlijks budget van €12.000,- met als doel gerichte
maatregelen en activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan de behoefte in de wijk.
Huidige ontwikkelingen
In oktober 2011 heeft de gemeente Katwijk een nieuwe visie op wijkgericht werken
opgesteld. De visie borduurt voort op een evaluatie van het wijkgericht werken die is
uitgevoerd in 2007. Op dit moment implementeert de gemeente de nieuwe visie in de
gemeentelijke organisatie. Hiertoe heeft de gemeente in april 2012 een
implementatieplan opgesteld. Tegelijkertijd is de gemeente Katwijk bezig met het
reorganiseren van de gehele gemeentelijke organisatie. Duidelijk is dat beide
ontwikkeling gevolgen hebben voor de inrichting en uitwerking van het wijkgericht
werken. In deze rapportage komen deze ontwikkelingen daar waar relevant aan de orde.

14

3

DOELEN EN STURING
De volgende deelvragen worden in dit hoofdstuk beantwoord:
Voldoen de beleids- en uitvoeringskaders voor wat betreft wijkgericht werken aan de
eisen van een adequate sturing (paragraaf 3.1)?
In welke mate wordt door de gemeente gemonitord en gestuurd op de effecten van
het beleid en de resultaten van de uitvoering van het beleid voor wat betreft het
wijkgericht werken (paragraaf 3.2)?
Voldoen de beleids- en uitvoeringskaders van de gemeente aan de beelden, eisen en
verwachtingen die burgers (mogen) hebben ten aanzien van wijkgericht werken
(paragraaf 3.3)?
Het hoofdstuk sluit af met een aantal tussenconclusies die gebaseerd zijn op de
bevindingen in de verschillende paragrafen.

3.1

KADERS WIJKGERICHT WERKEN
De belangrijkste kaders voor het wijkgericht werken liggen vast in:
1

Programmabegrotingen, Jaarstukken en Collegeprogramma‟s uit de periode 20062012.

2

Notitie Wijkwerken (2006). De notitie Wijkwerken staat aan de basis van het
wijkgerichte werken in Katwijk. De notitie richt zich op de taken en
verantwoordelijkheden van de afdeling Wijkwerk. De verantwoordelijkheid richt zich
op het betrekken van de burger bij de eigen omgeving en de leefbaarheid in de wijk.
Als uitgangspunt voor het wijkgericht werken geldt „alles in de wijk doen wat op wijken kernniveau kan‟. 7

7

Gemeente Katwijk, notitie Wijkwerken, 31 maart 2005.
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3

Nota Instellen Wijkraden (2006). Deze nota vormt het kader voor het functioneren
van de Wijkraden. Het instellen van de wijkraden was een bestuurlijke wens. 8 Met
het instellen van de wijkraden kan een bijdrage geleverd worden aan het behoud van
de eigen identiteit en herkenbaarheid van de vijf kernen.

4

Visie Afdeling Wijkwerk (2011). In 2011 heeft de gemeente Katwijk een nieuwe visie
op het wijkgericht werken opgesteld. De visie biedt een kader voor organisatorische
en inhoudelijke keuzes ten aanzien van het wijkgericht werken en moet invulling
geven aan de uitgangspunten van de organisatieverandering die de gemeente in 2012
doorvoert. Wijkgericht werken moet een werkwijze worden van alle afdelingen.9
Belangrijke punten uit de visie zijn:
het splitsen van wijkregie en wijkbeheer. De wijkregisseur blijft de regisseur van
de wijk maar krijgt een makelaarsrol. Hij brengt vraag en aanbod bij elkaar. De
beheertaken verschuiven naar de wijkbeheerder. Hij is verantwoordelijk voor het
dagelijks beheer en onderhoud.
het versterken van de informatiepositie van de gemeente middels het inrichten
van een wijkbarometer en een vertaling van de informatie naar wijkplannen;
centraliseren van de huisvesting van de wijkserviceteams;

Evalueerbaarheid Kaders
De ambitie van het college en de raad bij invoering van het wijkgericht werken was (1)
het dichten van de kloof tussen overheid en burger en (2) de identiteit van de kernen te
behouden. De raad, het college en de organisatie staan letterlijk en figuurlijk dicht bij de
burger en werken van buiten naar binnen.10 College en raad vertalen de ambities daarbij
niet door naar concrete inhoudelijke doelen per wijk. Wel zien we een vertaling naar
gemeentebrede (proces)doelen zoals:
een klantgericht beheer van de openbare ruimte;
het betrekken van burgers bij beleid en uitvoering van werkzaamheden in de
openbare ruimte;
het versterken van sociale cohesie in de wijken.11

8

Gemeente Katwijk, nota instellen wijkraden, 29 augustus 2006.

9

Gemeente Katwijk, Visie op wijkgericht werken, 21 september 2011 p.6.

10

Bron: interviews en Notitie Wijkwerken (2006) p.2.

11

Gemeente Katwijk, collegebeleidsprogramma 2006-2010 Samen aan de slag!, 2006.
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De programmabegrotingen vertalen deze punten door naar effectindicatoren zoals
klantgericht beheer en betrekken van burgers. Vervolgens koppelt de
programmabegroting aan elke indicator concrete streefwaarden. 12 Zo moet in 2010 50%
van de inwoners weten wat wijkgericht werken inhoudt. Opvallend is dat in 2010 het
aantal effectindicatoren afneemt tot uitsluitend de tevredenheid over de afhandeling van
klachten met betrekking tot de openbare ruimte en in 2012 geen effectindicatoren
worden benoemd voor wijkgericht werken. Gevolg hiervan is dat na 2012 de doelen van
het wijkgericht werken niet specifiek, meetbaar en tijdgebonden zijn geformuleerd.
De ambities van het college zijn sinds 2006 niet veranderd. Ook het huidige college zet in
op klantgerichte inrichting, beheer en gebruik van de openbare ruimte, leefbare wijken
en betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij beleid en uitvoering van
werkzaamheden in de openbare ruimte. De strategie om de ambities te realiseren is wel
aangepast. Dit op basis van ervaring met wijkgericht werken in de vorige
bestuursperiode en de huidige financieel-economische context waarbinnen de gemeente
opereert. Hoofdlijnen van de strategiewijziging zijn: centralisatie van de huisvesting van
het beheer buitenruimte, focus op een goede integrale informatiepositie in de wijken en
als laatste een effectievere samenwerking binnen de ambtelijke organisatie. 13
Inzicht per wijk
De kaders van wijkgericht werken zijn voornamelijk organisatorisch van aard en niet
gebaseerd op een goed inzicht in de opgaven per wijk. Dit werd ook geconstateerd in het
onderzoek naar de afdeling Wijkwerk in 2007. 14 Wel zien we dat er sinds de invoering
van wijkgericht werken meer informatie over de wijken beschikbaar komt. Zo voert het
college burgerschouwen uit en ontwikkelt ze momenteel de wijkbarometer. Het doel van
de wijkbarometer is om de informatie per wijk te bundelen en zodoende te komen tot
een integraal overzicht. De gemeente Katwijk investeert dus in een goede
informatiepositie op het niveau van de wijk. Belangrijke instrumenten hiervoor zijn de
Wijkbarometer en de Wijktafels. Deze instrumenten worden ingezet om per wijk
prioriteiten te bepalen en afspraken te maken over een gezamenlijke aanpak en
afstemming van afzonderlijke maatregelen. Dit wordt gedaan samen met verschillende
betrokken organisaties en de verschillende afdelingen van de ambtelijke organisatie.

12

Gemeente Katwijk, programmabegroting 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

13

Gemeente Katwijk, Visie op wijkgericht werken, 21 september 2011 en interviews.

14

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders met betrekking tot het onderzoek afdeling Wijkwerk, 12
december 2007 p.21

17

De wijkbarometer en wijktafel
De wijkbarometer bundelt beschikbare gegevens en cijfers over de verschillende
wijken en onderwerpen. Voorbeelden van onderwerpen zijn de kwaliteit van wegen,
contact met buren, opkomst bij verkiezingen, aantal inbraken etc. Per wijk maakt de
gemeente een vergelijking met de gemiddelde score van de totale gemeente. Via de
wijktafel maakt de gemeente met de partners in de wijk – politie, Dunavie, Factor W
en verschillende gemeentelijke afdelingen – keuzes over de inzet in de wijk met als
doel de leefbaarheid te verbeteren, binding van professionals aan de wijk en onderling
te bevorderen. De planning en daadwerkelijke aanpak is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de
rol van bewoners.
Bron: Visie wijkgericht werken september 2011

We zien ook hier echter nog geen vertaling van de beschikbare informatie naar
inhoudelijke opgaven per wijk en wijkplannen. Desondanks spreekt de nieuwe visie op
wijkgericht werken uit, een relatie te leggen tussen de knelpunten in de wijk en de
beleidsimpulsen vanuit de gemeente. Ook spreekt de visie van het opstellen van
wijkplannen. „Het wijkplan wordt een integratiedocument en moet een toegankelijk
instrument zijn waar de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie de
relevante informatie met betrekking tot de wijk kunnen raadplegen‟. 15 Het college geeft
zelf aan niet te (willen) werken met wijkontwikkelplannen of wijkvisies en is dat in de
toekomst ook niet voornemens te doen (zie paragraaf 4.2 Regierol gemeente).16
Overigens blijkt dat de beelden bij betrokkenen over wijkplannen verschillen.

3.2

STURING OP WIJKGERICHT WERKEN
Het college monitort de uitvoering van het wijkgericht werken via de jaarlijkse P&C
cyclus en daarnaast door middel van:
1

Burgerschouw.17 De gemeente Katwijk voert elk jaar een burgerschouw uit. Burgers
beoordelen de leefomgeving op netheid, straatmeubilair, groenonderhoud en de staat
van verhardingen (wegen, fietspaden, trottoirs). De burgerschouw is voor het
gemeentebestuur een middel om burgers te betrekken bij de leefomgeving. 18

15

Gemeente Katwijk, Visie op wijkgericht werken, 21 september 2011. p.9.

16

Bron: interviews

17

Zie bijlage 3.

18

Gemeente Katwijk, Rapportage burgerschouw 2010, 6 april 2011
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2

Waar staat je gemeente? Het betreft een landelijke benchmark. De gegevens geven
een beeld van het functioneren van de gemeente ten aanzien van onder meer
dienstverlening, voorzieningen, veiligheidsbeleving en beheer van de openbare
ruimte. De gemeente heeft in 2008,2009 en 2011 deelgenomen aan de benchmark. 19

3

Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek
naar veiligheid en leefbaarheid. De gemeente Katwijk heeft in 2008 en 2011
deelgenomen aan de monitor. De monitor geeft inzicht in de veiligheid en
leefbaarheid op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Voor Katwijk zijn gegevens
beschikbaar tot op het niveau van de verschillende kernen. 20

4

Onderzoek Wijkwerk 2007. De gemeente Katwijk heeft in 2007 een onderzoek
uitgevoerd naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de afdeling Wijkwerk. Het
onderzoek vond plaats in het kader van de Verordening onderzoeken doelmatigheid
en doeltreffendheid van de gemeente Katwijk. Doel van het onderzoek was een
geobjectiveerd beeld geven van de opzet en werkwijzen van de afdeling Wijkwerk in
het licht van doeltreffendheid, doelmatigheid en waardering. Op basis van de
bevindingen zijn aanbevelingen gedaan voor de toekomst. 21

5

Evaluatie van de wijkraden en wijkbudgetten 2012. Het college heeft in 2012 een
evaluatie uitgevoerd van het functioneren en de resultaten van de wijkraden. In een
enquête is aan collegeleden, raadsleden, wijkraadsleden en wijkregisseurs gevraagd
hoe men oordeelt over het functioneren van de wijkraden en de mate waarin de
wijkraden de beoogde doelen bereiken.22

3.3

WERKEN VANUIT EEN HELDERE EN GEZAMENLIJKE AANPAK
De kaders geven onvoldoende houvast voor een gezamenlijke aanpak van het wijkgericht
werken zowel binnen de gemeente als tussen de gemeente en haar partners. De kaders
geven geen duidelijkheid over wie welke middelen, hoe, waar en wanneer inzet.
De kaders zijn intern gericht en gaan hoofdzakelijk in op de rollen en taken van de
afdeling Wijkwerk, de wijkserviceteams en de wijkregisseurs. 23 Ze bieden geen
aanknopingspunten voor de samenwerking met de partners in de wijk. In de nieuwe

19

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl.

20

Gemeente Katwijk, Integrale Veiligheidsmonitor Katwijk 2011, 14 mei 2012

21

Gemeente Katwijk, Onderzoek afdeling Wijkwerk, 12 december 2007.

22

Gemeente Katwijk, Evaluatie wijkraden en wijkbudgetten, 3 april 2012.

23

Gemeente Katwijk, notitie Wijkwerken, 2006 en Visie op wijkgericht werken, 21 september 2011.
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visie op wijkgericht werken noemt de gemeente de partners in de wijk (Politie,
Dunavie en Factor W). De gemeente ziet met name een rol voor de partners
weggelegd in het uitwerken van de wijkbarometer(zie paragraaf 3.1).
De partners van de gemeente zijn ook niet bekend met gemeentelijk beleid, kaders of
doelen rondom wijkgericht werken.24 De gemeente heeft in het kader van het
wijkgericht werken geen (strategische) afspraken gemaakt over de inzet in de wijken.
Desondanks wordt er wel samengewerkt. Samenwerking vindt voornamelijk plaats
op operationeel niveau in de wijk en is gericht op het oplossen van concrete
problemen. De wijkregisseur speelt hierin een belangrijke rol, hij vormt het
aanspreekpunt voor de partners. De samenwerking met de wijkregisseur verloopt
goed volgens de partners. De wijkregisseur is goed bereikbaar, toegankelijk en
betrokken.
Het ontbreken van duidelijke kaders werkt door in de praktijk. Zo was de rol van de
wijkraden bij aanvang onduidelijk. Het instellen van de wijkraden was een bestuurlijke
wens. De wijkraden zouden een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van de eigen
identiteit en herkenbaarheid van de vijf wijken. Formeel gezien zouden de wijkraden
gaan dienen als een klankbord van de wijkregisseur. 25 In de praktijk blijkt er
onduidelijkheid te bestaan over de rol van de wijkraden. Zo wordt aangegeven dat de
wijkraad een klankbord is van het college maar ook gevraagd en ongevraagd advies kan
geven. Een van de wijkraden heeft het initiatief genomen om de rol van de wijkraden te
verduidelijken en werkt momenteel aan een voorstel.26
Ook binnen de gemeente bestaat er onduidelijkheid over het wijkgericht werken. Eerder
hebben we geconstateerd dat niet helder is aan welke inhoudelijke opgave wijkgericht
werken moet bijdragen. Daarnaast komt uit de gesprekken naar voren dat er regelmatig
onduidelijkheid bestond over de verantwoordelijkheden van verschillende afdelingen.
Dit spitste zich toe op de positie van de wijkregisseur. De nieuwe visie op wijkgericht
werken en de reorganisatie moet meer duidelijkheid scheppen in de positie van het
wijkgericht werken binnen de gemeentelijke organisatie (zie ook paragraaf 2.3).
Overigens geeft het college aan zoekende te zijn naar de juiste positie en rol van het
wijkgericht werken binnen de gemeentelijke organisatie.

24

Bron: interviews.

25

Gemeente Katwijk, Nota instellen wijkraden, 29 augustus 2006.

26

Bron: Interviews.
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3.4

HERIJKING WIJKGERICHT WERKEN
In september 2011 herijkt het college de visie op wijkgericht werken en komt met een
nieuwe visie. Het herijken van de visie kent twee redenen:
1

De gemeentebrede veranderingen in de organisatie en bedrijfsvoering.27 Met de
nieuwe visie op wijkgericht werken beoogt het college invulling te geven aan de
nieuwe organisatievisie en de visie op de bedrijfsvoering. 28 Het college wil met de
nieuwe visies op de organisatie en de bedrijfsvoering inzetten op excellente
dienstverlening – kwalitatief hoogwaardige producten en diensten die snel geleverd
worden door een efficiënt werkende organisatie. Het college wil dit bereiken met een
organisatie die voldoende kennis en expertise heeft om de taken goed te kunnen
vervullen zonder volledig afhankelijk te zijn van andere partijen.29

2

Het niet kunnen realiseren van de ambities die de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de afdeling Wijkwerk overstijgen. Hiermee verwijst het college
naar de ambitie om te komen tot integratie van de zorg voor een fysiek goed
beheerde leefomgeving en het vergroten van de sociale leefbaarheid. 30 De uitwerking
van het wijkgericht werken in een afdeling wijkwerk heeft ervoor gezorgd dat er met
name veel aandacht is gegaan naar de fysieke kant en minder naar de sociale kant.

In het licht van punt 2 heeft de Rekenkamercommissie gekeken hoe de aanbevelingen uit
het onderzoek van het college naar de afdeling Wijkwerk in 2007 zijn verwerkt in de
nieuwe visie op het wijkgericht werken. Eén van de aanbevelingen richtte zich op het
borgen van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen. 31 Het college
constateert in de visie dat dit nog niet is gelukt. Onderstaande tabel laat zien hoe de
nieuwe visie op het wijkgericht werken aansluit op de aanbevelingen vanuit het
onderzoek naar Wijkwerk in 2007.

27

Gemeente Katwijk, Visie op wijkgericht werken, 21 september 2011.

28

Gemeente Katwijk, Visie op wijkgericht werken, 21 september 2011 p.2.

29

Gemeente Katwijk, Adviesaanvraag aan ondernemingsraad over aanpassing organisatiestructuur, 15 augustus 2012.

30

Gemeente Katwijk, Visie op wijkgericht werken, 21 september 2011.

31

Gemeentte Katwijk, Onderzoek afdeling Wijkwerk, 12 december 2007
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Aanbevelingen onderzoek

Maatregelen visie Wijkgericht

Wijkwerk 2007

werken 2011

1

–

Verhelder de toekomstvisie op de
afdeling Wijkwerk. Maak eenduidige

Er is een nieuwe visie opgesteld voor
de wijkgericht werken in 2011.

keuzes.
2

Borg de samenwerking tussen de

–

afdelingen. Borging van bovenaf is
noodzakelijk.

Scheiding tussen wijkregie en
wijkbeheer.

–

De wijkregisseur blijft dé regisseur
van de wijk maar krijgt een
makelaarsrol.

–

Wijkregisseur moet vraag en aanbod
bij elkaar brengen en samenwerking
intern en extern realiseren.

3

Leg prioriteit bij doorontwikkeling
beleid en strategie. Ontwikkel
aanvullende beleids- en

–

Opstellen van wijkplannen.

–

Eerder al is de Visie Openbare Ruimte
Katwijk opgesteld.

beheersplannen.
4

Heroverweeg binnen de

–

toekomstvisie enkele
inrichtingskeuzes.

Wijkregisseur is geen teamleider meer
van de wijkserviceteams.

–

Huisvesting van de wijkserviceteams
wordt gecentraliseerd.

5

Vernieuw de kaders voor de afdeling

–

Wijkwerk.

Er is een nieuwe visie opgesteld voor
wijkgericht werken in 2011.

We stellen vast dat de nieuwe visie op het wijkgericht werken inspeelt op de
aanbevelingen uit het onderzoek Wijkwerk in 2007 en dat de aanbevelingen in 2011 nog
actueel zijn. Uit het onderzoek is niet precies gebleken wat precies de hoofdoorzaak is
waarom de aanbevelingen niet in een eerder stadium zijn opgepakt. Wel signaleren we
een aantal mogelijke redenen: (1) in de periode 2007 tot op heden was er veel
onduidelijkheid over het begrip wijkgericht werken, (2) de ambtelijke organisatie heeft
gedurende een langere periode geworsteld met de samenwerking tussen de
wijkregisseurs en de afdelingen en (3) het ontbrak aan controle op de voortgang van de
implementatie van de aanbevelingen door de raad en het college.

22

Bij de voorgestelde maatregelen in de visie plaatsen we enkele kanttekeningen:
De wijkregisseur krijgt geen extra mandaat en wordt gepositioneerd binnen de
afdeling externe dienstverlening. De vraag die hierbij naar voren komt is of de
wijkregisseur vanuit zijn nieuwe positie wel in staat is de nodige verbindingen
binnen en buiten de ambtelijke organisatie te leggen. De aanbeveling vanuit het
onderzoek in 2007 is hier duidelijk over “Het is niet effectief en het niet duurzaam
om medewerkers op pad te sturen om samenwerking van de grond te krijgen.
Borging „van bovenaf‟ is noodzakelijk.
Eerder hebben we beschreven dat het college niet wil gaan werken met wijkplannen.
Dit ondanks de aanbeveling uit het onderzoek Wijkwerk en de nieuwe visie op het
wijkgericht werken. Ambtenaren en het college lijken hierin niet op één lijn te zitten.

3.5

TUSSENCONCLUSIES
Op grond van de bevindingen in dit hoofdstuk komen wij tot de volgende
tussenconclusies over de Sturing op doelstelingen van het Wijkgericht Werken in
degemeente Katwijk :
1

De kaders zijn beperkt evalueerbaar geformuleerd.

2

De kaders voor het wijkgericht werken zijn niet gebaseerd op een inzicht en overzicht
per wijk. Wel komt er steeds meer informatie beschikbaar over de wijken maar
concrete opgaven per wijk worden niet benoemd.

3

Het is niet duidelijk aan welke inhoudelijke opgaven het wijkgericht werken
bijdraagt en maatschappelijke partners van de gemeente zijn niet op de hoogte van
de kaders van het wijkgericht werken.

4

De rol van de wijkraden is nog niet geheel uitgekristalliseerd.

23

4

ORGANISATIE EN UITVOERING
In dit hoofdstuk komen de deelvragen gericht op de organisatie en uitvoering van het
wijkgericht werken aan de orde:
Voldoet de wijze waarop de organisatie is ingericht en de onderlinge samenwerking
tussen organisatie-eenheden aan de voorwaarden voor een doeltreffende en
doelmatige uitvoering van het wijkgericht werken (paragraaf 4.1)?
Voldoet de wijze waarop de gemeente samenwerkt met externe partners en deze
stuurt op de voorwaarden voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering
(paragraaf 4.2)?
Voldoen de financiële kaders en randvoorwaarden aan de eisen voor een
doeltreffende en doelmatige uitvoering van het wijkgericht werken (paragraaf 4.3)?

4.1

VOORWAARDEN DOELMATIGE EN DOELTREFFENDE UITVOERING
Inbedding in de ambtelijke organisatie
Wijkgericht werken is in de voorgaande bestuursperiode uitgewerkt met de inrichting
van de afdeling Wijkwerk en als onderdeel daarvan wijkserviceteams en wijkregisseur.
Op papier is hiermee het wijkgericht werken ingebed in de ambtelijke organisatie. In de
praktijk maakt het wijkgericht werken nog onvoldoende onderdeel uit van de reguliere
werkwijze .
Zo blijkt uit de tussenevaluatie van het wijkgericht werken in 2007 en de nieuwe visie op
wijkgericht werken uit 2011 dat de samenwerking tussen de afdeling wijkwerk en de
overige ambtelijke afdelingen niet geborgd is. De samenwerking verloopt moeizaam. De
wijkregisseurs kunnen de taken niet goed invullen door tijdgebrek en verschillende
prioriteitstellingen binnen de organisatie.32 Dit wordt bevestigd in de gesprekken.

32

Gemeente Katwijk, Visie op wijkgericht werken, 21 september 2011 p.3.
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Het wijkgerichte werken komt nog onvoldoende terug in de verschillende beleidsnota‟s.
In de nota Integrale Handhaving 2009-2011 wordt niet gesproken over wijkgericht
werken of de afdeling wijkwerk en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de
verschillende wijken. Ook het beleid gericht op burgerparticipatie legt geen verbinding
met het wijkgericht werken. In het Wmo-beleidsplan 2008-2011 wordt wel gesproken
over wijkgericht werken en het realiseren van een wijkgericht aanbod. Uit het
beleidsplan Wmo blijkt dat het zwaartepunt van wijkgericht werken ligt bij het fysieke
wijkbeheer. Met de komst van de Wmo beoogt de gemeente ook het wijkgericht werken
meer te hanteren binnen het sociale domein, met name gericht op sociaal wijkbeheer.33
Binnen het fysieke domein sluiten de wijkserviceteams goed aan op de ambtelijke
organisatie maar ook op de wijken. Het werken in kleine vaste teams in de wijken werkt
positief op de betrokkenheid van mensen bij het werk. De mensen werkzaam in de wijk
ervaren de wijk als eigen, voelen zich verantwoordelijk en ze bouwen een band op met de
inwoners in de wijk (zie ook hoofdstuk 5). De teams zijn herkenbaar in de wijk aanwezig,
bewoners weten de teams te vinden en medewerkers zijn trots op hun wijk en hun werk
daarbinnen.34
Doelmatigheid
Het wijkgericht werken is niet doelmatig in termen van doelgerichtheid. Concrete doelen
gericht op de realisatie van maatschappelijke opgaven of uitvoeringsprestaties per wijk
ontbreken op dit moment. Daarnaast zien we dat de kaders geen heldere aanpak bieden
en de beschikbare informatie nog onvoldoende wordt vertaald naar beleid (per wijk).
Tevens blijkt uit paragraaf 4.3 dat er een beperkt zicht is op de financiën van het
wijkgericht werken. Daarmee is ook niet te beoordelen of en in welke mate, middelen
spaarzaam worden ingezet en hoe ze in verhouding staan tot de feitelijke opbrengsten.

33

Gemeente Katwijk, Raadsbesluit 31 januari 2008: beleidsplan Wmo definitief, 31 januari 2008

34

Bron: interviews.
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Tegelijkertijd zien we ook dat het college hierop anticipeert langs twee sporen:
1.

Het implementeren van een nieuwe visie op wijkgericht werken en

2.

Een gemeentebrede structuurverandering van de ambtelijke organisatie.
Wijkteams worden centraal gehuisvest, zij blijven wel in de wijken actief.
De burger zal hier dus niets van merken. De reden hiervoor is dat centrale
huisvesting doelmatiger is dan decentrale huisvesting. 35
De positie van de wijkregisseur is veranderd. De wijkregisseur is geen teamleider
van het wijkserviceteam meer en zal de functie van informatiemakelaar invullen.
Dit moet leiden tot een integrale informatiepositie en vervolgens een integrale
aanpak van opgaven door de juiste verbindingen te leggen binnen en buiten de
ambtelijke organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de problematiek van
jongerenoverlast. De aanpak van dit probleem vergt samenhang tussen meerdere
beleidsterreinen en samenwerking met verschillende maatschappelijke partners.

4.2

REGIEROL GEMEENTE
Zoals eerder opgemerkt is in de voorgaande bestuursperiode de afbakening van het
begrip wijkgericht werken onvoldoende uitgewerkt in beleidsstukken en plannen. In de
verschillende interviews bleek er ook een zeer diffuus beeld over het begrip wijkgericht
werken. Hierbij valt op dat respondenten wel een eenduidig beeld hebben van de
knelpunten ten aanzien van wijkgericht werken maar verschillende beelden hebben over
wat de gewenste situatie – gegeven de ambities uit het verleden – zou moeten zijn.
Voorbeelden uit interviews zijn:
“Er is vaak een spanningsveld tussen maatwerk in de wijk en standaardisatie” en “Als
wijkgericht werken consequent zou zijn doorvertaald zouden er wijkplannen zijn
ontwikkeld, het gemeentebestuur was en is hier echter geen voorstander van. “
Door het ontbreken van afbakening is de regievoering op wijkgericht werken
onvoldoende gericht. Het is uit de stukken niet duidelijk wie, wanneer en waarover
precies regie moet voeren, er is geen eenduidige vertaling naar interne ketenprocessen
en het ontbreekt aan een integraal overzicht.
Volgens meerdere respondenten verloopt de samenwerking binnen de ambtelijke
organisatie hierdoor ineffectief. Bewegingen buiten het domein van het beheer van de

35

Gemeente Katwijk, Visie op wijkgericht werken, 21 september 2011.
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fysieke buitenruimte leidde al snel tot onduidelijkheid en fricties binnen de ambtelijke
organisatie. Als reactie hierop - en deels als gevolg van organisatorische keuzes en
competenties van medewerkers - is het wijkgericht werken nagenoeg geheel terug
getrokken tot het beheer van de fysieke buitenruimte. De interne regie op wijkgericht
werken kon hierdoor zeer beperkt blijven. Deze focus op het beheer van de buitenruimte
heeft volgens respondenten echter ook zijn positieve uitwerking gehad:
“De wijkserviceteams richten zich voornamelijk op de fysieke kant van een wijk.
Hierdoor kon wel snel het contact en vertrouwen worden opgebouwd met burgers in de
wijken.” en “Door het accent op de fysieke kant is de kwaliteit van de buitenruimte
hoger geworden. Hiermee is 75% van het wijkgericht werken gerealiseerd. De overige
25% betreft het aspect leefbaarheid in de wijk waarbij sociale aspecten een rol spelen.
Dit deel is niet goed van de grond gekomen.”
In de huidige bestuursperiode is een duidelijke verandering waarneembaar. Er is sprake
van een herijking van het begrip wijkgericht werken. Hierbij worden nieuwe
inrichtingskeuzes voor de nieuwe organisatie gemaakt en wordt er een antwoord gezocht
tussen het dilemma wat centraal (gemeentebreed) of wat decentraal (wijkgericht) te
organiseren. Volgens respondenten blijken de wijkgrenzen grotendeels historisch
bepaald en ze zijn voor burgers overwegend op basis van emotionele gronden
gemarkeerd. Respondenten geven aan dat door de geringe schaalgrootte van de wijken
de maatschappelijke opgaven of problematiek zich echter in veel gevallen niet tot deze
grenzen beperken.
In aansluiting hierop geven zij aan dat het plan is om nauwkeurig te analyseren wat
gegeven een specifiek probleem of opgave een zinvolle gebiedsmarkering is. De gedachte
is om hiervoor de wijkgerichte informatie vanuit de wijkbarometer centraal bij elkaar te
laten komen. Vanuit dit centrale gezichtspunt ontstaat overzicht en kan vervolgens
worden bepaald wat voor een bepaalde opgave een adequate gebiedsmarkering is.
Opvallend is overigens dat dit niet geheel aansluit op de nieuwe visie op wijkgericht
werken van 21 september 2011. Hierin staat de gebiedsmarkering vast, namelijk de wijk.
Beschikbare informatie wordt vertaald naar een wijkplan. Het wijkplan vormt een
overzicht van prioriteiten en voorgenomen maatregelen/plannen per wijk. 36

36

Gemeente Katwijk, visie op wijkgericht werken, 21 september 2011 p.9.
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Als gevolg van deze keuze ontstaat een knip in de procesketen. Informatieverzameling
zal plaatsvinden op wijkniveau en wijkregisseurs fungeren hierbij als schakel- en
verbindingspunt. Dit zal worden georganiseerd in het Klant Contact Centrum van de
gemeente. De informatie beperkt zich hierbij niet tot het beheer van de buitenruimte
maar omvat het gehele fysieke en sociale domein. De hieruit voorvloeiende
beleidsontwikkeling, besluitvorming, planvorming en uitvoering – al dan niet in
samenwerking met maatschappelijke partners – beperkt zich niet tot de wijkgrenzen. Dit
is afhankelijk van de aard en omvang van de maatschappelijke opgave of problematiek.
Afhankelijk hiervan worden de grenzen gemarkeerd op straat-, buurt-, wijk- of
gemeentebreed niveau.
De regievoering met betrekking tot wijkgericht werken zal zich hiermee concentreren op
het verkrijgen van een goede informatiepositie (overzicht krijgen op wijkniveau en
optellend over het geheel) en het hiervoor organiseren van interne en externe
samenwerking.

4.3

FINANCIËN
We zien dat er een beperkt zicht is op de financiën van het wijkgericht werken. De
verschillende programmabegrotingen, jaarstukken en afdelingsplannen bieden geen
zicht op begrote en gerealiseerde kosten van het wijkgericht werken. Zo worden bij de
post wijkgericht werken onder het programma Burger en bestuur in de jaarrekeningen
geen kosten en baten genoemd. Het onderzoek dat gedaan is naar de afdeling Wijkwerk
in 2007 bevestigt dit beeld. “Er is geen sprake van ramingen van baten en lasten die een
goede sturing op financiële grootheden mogelijk maken”. 37
Wel blijkt uit het collegeprogramma 2006-2010 dat in deze periode voor de uitvoering
van het wijkgericht werken in 2006 een bedrag van € 50.000 is begroot en in de jaren
2007 t/m 2010 betreft het een bedrag van € 100.000. Ook is duidelijk dat de wijkraden
vanaf 2011 een bedrag van € 12.000,- beschikbaar hebben. Niet alle wijkraden hebben
dit bedrag in 2011 volledig uitgegeven. 38

37

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders met betrekking tot het onderzoek afdeling Wijkwerk, 12
december 2007

38

Gemeente Katwijk, Evaluatie wijkraden en wijkbudgetten, 3 april 2012.
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4.4

TUSSENCONCLUSIES
Op grond van de bevindingen in dit hoofdstuk komen wij tot de volgende
tussenconclusies over de Organisatie en Uitvoering van het Wijkgericht Werken in
degemeente Katwijk :
1

Op papier is het wijkgericht werken ingebed in de ambtelijke organisatie. In de
praktijk maakt het wijkgericht werken nog onvoldoende onderdeel uit van een
reguliere gemeentebrede werkwijze.

2

Een goede afbakening van het wijkgericht werken ontbreekt. Hierdoor is de
regievoering onvoldoende gericht. Onduidelijk is wie, wanneer en waarover precies
de regie moet voeren

3

Er is beperkt zicht op de financiën van het wijkgericht werken.
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5

RESULTATEN
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het wijkgericht werken. De volgende
deelvragen staan centraal:
Voldoen de resultaten aan de doelstellingen van het wijkgericht werken?
Hoe laat de mate waarin doelstellingen van beleid en de resultaten van de uitvoering
voor wat betreft het wijkgericht werken zijn behaald zich verklaren?

Vooraf
Om de resultaten van het wijkgericht werken in beeld te brengen zijn de volgende
bronnen benut: jaarstukken 2006-2012, afdelingsplannen Wijkwerk, burgerschouw,
waarstaatjegemeente.nl, integrale veiligheidsmonitor.
Op voorhand stellen we vast dat de resultaten die behaald zijn met het wijkgericht
werken om meerdere redenen lastig zijn vast te stellen want:
Er zijn geen inhoudelijke opgaven per wijk bepaald.
De informatie die inzicht geeft in de resultaten van het wijkgericht werken is
versnipperd aanwezig over de organisatie en de verschillende programma‟s uit de
begroting en jaarstukken. Uit de afdelingsplannen van de afdeling Wijkwerk blijkt
dat deze afdeling een bijdrage levert aan vijf verschillende programma‟s namelijk: (1)
Toerisme, (2) Wegen, verkeer en vervoer, (3) Groen, water en milieu, (4) Veiligheid
en (5) Burger en bestuur. Er is geen centraal rapport beschikbaar waaruit het totaal
van uitvoeringsprestaties en effecten naar voren komt.
Uit de beschikbare informatie is moeilijk af te leiden wat de bijdrage van het
wijkgericht werken is geweest aan de behaalde resultaten.
Na een uitgebreide analyse van deze stukken ziet de Rekenkamercommissie de volgende
uitvoeringsprestaties en effecten.
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5.1

UITVOERINGSPRESTATIES
De ambitie van het college en de raad bij invoering van het wijkgericht werken was (1)
het dichten van de kloof tussen overheid en burger en (2) de identiteit van de kernen te
behouden.39 Dit wilden het toenmalige college en de raad bereiken door in te zetten op:
een klantgericht beheer van de openbare ruimte;
het betrekken van burgers bij beleid en uitvoering van werkzaamheden in de
openbare ruimte;
het versterken van sociale cohesie in de wijken.
De jaarstukken en de afdelingsplannen Wijkwerk geven een beeld van de activiteiten die
het college heeft ingezet. In met name de jaarstukken worden de activiteiten geordend
aan de hand van de drie doelstellingen. Per doelstelling geven we weer welke activiteiten
het college heeft ingezet om deze doelstellingen te realiseren.
Klantgericht beheer van de openbare ruimte
Veel activiteiten in dit kader zijn gericht op het snel en goed afhandelen van
binnenkomende vragen en meldingen inclusief het terugkoppen van het resultaat. Zo
zien we bijvoorbeeld dat in 2006 en 2007 gemiddeld 2800 contacten met burgers zijn
afgehandeld. Ook zie we dat er in 2007 rond de 3000 meldingen in de openbare ruimte
zijn afgehandeld. Onderstaande tabel geeft de afhandeling van het aantal meldingen in
de openbare ruimte in de periode 2008-2011 weer.
Jaar

Tabel 5.1

39

Afhandeling meldingen openbare ruimte

2008

3154

2009

2969

2010

2753

2011

2752

Afhandelingen meldingen openbare ruimte (bron: Burgerjaarverslagen)

Bron: interviews.
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Betrekken van burgers bij beleid en uitvoering in de openbare ruimte
Sinds de start van het wijkgericht werken heeft het college geïnvesteerd in de bekendheid
van het wijkgericht werken en meer specifiek de bekendheid van de wijkregisseurs als
vooruitgeschoven post van de gemeente in de wijken. Activiteiten die hiervoor zijn
ingezet zijn:
columns van de wijkregisseurs in de lokale weekbladen;
strips over de wijkregisseurs in de lokale weekbladen;
uitvoeren van wijkbezoeken door het college aan de verschillende wijken. Het college
legt eens per jaar een wijkbezoek af.
wekelijks inloopspreekuur en dagelijks telefonisch spreekuur voor wijkbewoners.
Om de betrokkenheid van burgers te vergroten heeft het college ingezet op het
stimuleren van zelfbeheer en burgerinitiatieven. Hiervoor heeft het college
burgerinitiatieven met advies en financiën ondersteund en in samenwerking met
maatschappelijke partners gefaciliteerd. Voorbeelden zijn het project buurtpreventie, de
straatspeeldag en het keurmerk veilig ondernemen. In 2008 is er een handreiking
interactieve beleidsvorming opgesteld gericht op het gezamenlijk met inwoners en
ondernemers ontwikkelen van beleid.
Ook heeft het college in 2006 ingezet op het ontwikkelen van wijkraden. De wijkraden
hebben ook een rol in het betrekken van de burgers bij beleid en uitvoering. In alle
wijken is er een wijkraad geïnstalleerd. Op dit moment is in vier van de vijf wijken
sprake van een actieve wijkraad. In Katwijk Noord (Hoornes/Rijnsoever) is de wijkraad
nog in opbouw.40
We zien dat in 2007 het college wijkplannen heeft opgesteld voor de wijken Katwijk aan
Zee en Valkenburg. De wijkplannen bundelen informatie over de wijken en zijn in
samenspraak met de Wijkraden aangevuld en uitgewerkt. In 2007 had het vorige college
de intentie om ook voor de andere wijken wijkplannen op te stellen. 41

40

Bron: interview wijkraden.

41

Gemeente Katwijk, Jaarstukken 2007, 2008
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Het versterken van de sociale cohesie/ leefbare wijken
Om de leefbaarheid in de wijken te vergroten en de sociale cohesie te versterken heeft
het college ingezet op het verbeteren van de samenwerking met interne en externe
partners. De samenwerking richt zich op het integraal aanpakken van buurtproblemen.
Een concreet voorbeeld is de pilot buurtbemiddeling dat de gemeente in samenwerking
met woonstichting Dunavie en de Politie Hollands Midden is gestart. De pilot heeft
inmiddels een structureel karakter.
Daarnaast heeft het college in dit kader ingezet op het verhogen van het inzicht in de
wensen, prioriteiten en beoordelingen van inwoners van de gemeentelijke
dienstverlening in de openbare ruimte.
Er zijn Wijkraden ingesteld en het college voert jaarlijks een burgerschouw uit. De
wijkraden hebben in 2011 een eigen wijkbudget toegewezen gekregen.
Het college organiseert met enige regelmaat informatiebijeenkomsten in de wijk.
De gemeente neemt deel aan de burgerpeiling „Waar staat je gemeente?‟. Door deel te
nemen aan deze peiling komt informatie beschikbaar op het niveau van de vijf
wijken.
Het college zet in op de ontwikkeling van de Wijkbarometer.

Overige uitvoeringsprestaties
Het wijkgericht werken levert ook een bijdrage aan de realisatie van uitvoeringprestaties
binnen andere programma‟s van de gemeente:
In het kader van het programma Toerisme is er in 2010 een nieuw strandbeleid
ontwikkeld en vastgesteld. De Katwijkse stranden hebben het Quality Coast
keurmerk ontvangen.
In het kader van het programma Wegen, verkeer en vervoer draagt het wijkgericht
werken bij aan de parkeerhandhaving in centrum- en vergunninghoudergebieden
met de inzet van Gemeentelijke Opsporingsbeambten (GOA‟s). Deze GOA‟s worden
ook ingezet binnen het programma Veiligheid bij het aanpakken van problemen in
het centrum en de overige wijken.
In het kader van het programma Groen, water en milieu draagt het wijkgericht
werken bij aan de bestrijding van zwerfafval en overlast van hondenpoep.
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5.2

EFFECTEN
De jaarstukken en de afdelingsplannen van de afdeling wijkwerk geven geen inzicht in de
effecten die met het wijkgericht werken zijn behaald. Zoals hiervoor beschreven geven
deze documenten wel een beeld van de uitvoeringsprestaties. De informatie uit de
burgerschouwen, de Integrale Veiligheidsmonitor en waarstaatjegemeente.nl geeft wel
inzicht in effecten maar koppelen deze niet aan de doelstellingen en ambities van de
gemeente ten aanzien van het wijkgericht werken. Op basis van de beschikbare
informatie hebben we de gegevens geordend langs de doelstellingen van het wijkgericht
werken. Dat geeft onderstaand beeld.
Klantgericht beheer openbare ruimte
Tot 2011 stijgt de waardering van de openbare ruimte door de inwoners van Katwijk. Na
2011 lijkt er sprake te zijn van een mindere waardering.
De burgerschouwen laten tot 2011 een stijgende waardering van de inwoners voor de
openbare ruimte in de gemeente Katwijk zien. In 2011 waarderen de bewoners de
openbare ruimte minder dan de voorgaande jaren. Van de 25 indicatoren scoren 16
slechter dan het voorgaande jaar, 7 zijn gelijk gebleven en 2 zijn er verbeterd. 42
Dit sluit aan op de bevindingen uit de Integrale Veiligheidsmonitor. In 2011 vindt het
merendeel van de inwoners dat de buurt waarin ze wonen achteruit is gegaan.
In dit licht wijken de uitkomsten van „waar staat je gemeente af?‟. Hierin wordt de
stijgende lijn van de waardering voor de openbare ruimte ook in 2011 doorgezet. Zo
scoort het onderhoud/schoonhouden van de buurt in 2011 een 6,8 ten opzichte van
een 6,6 in 2010 en het onderhoud van de groenvoorzieningen in de buurt scoort een
7,0 in 2011 ten opzichte van een 6,4 in 2010.
Ondanks de dalende waardering behaalt de gemeente wel de gestelde ambities. De
ambities zijn vastgelegd in de Visie op de Openbare Ruimte Katwijk (VORK) die in mei
2008 door de raad is vastgesteld. De VORK levert een kader dat kan worden gebruikt om
de kwaliteit van de openbare ruimte te toetsen. 43 De burgerschouw laat zien dat op
slechts twee indicatoren de gemeente minder scoort dan de gestelde ambitie. Het
betreffen de indicatoren „onkruid in het groen‟ en „onkruid op verharding‟.

42

Zie bijlage 3 voor een totaaloverzicht van de score.

43

Gemeente Katwijk, burgerschouw VORK 2008, 26 november 2008.
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De burgerschouw geeft ook inzicht in de beoordeling van de openbare ruimte per wijk in
de gemeente Katwijk. Dan valt op dat met name Rijnsburg een mindere beoordeling
krijgt op de thema‟s groen en meubilair. Dit wordt bevestigd in de Integrale
Veiligheidsmonitor. Ook uit deze rapportage blijkt dat de inwoners van Rijnsburg het
minst tevreden zijn over de fysieke kwaliteit van de wijk. 44
Versterken van de sociale cohesie in de wijken
De Integrale Veiligheidsmonitor biedt inzicht in de effecten gericht op de sociale cohesie
in de gemeente Katwijk. De sociale cohesie voor de gemeente Katwijk is over de periode
2008-2011 gelijk gebleven. Katwijk scoort een 6,5. Inwoners van Katwijk zijn vooral
tevreden over de gezelligheid in de buurt, de saamhorigheid en het feit dat mensen
elkaar in de buurt goed kennen. Tussen de verschillende wijken bestaat er weinig
verschil. Zie ook onderstaande tabel.

Tabel 5.1: score op basis van de Integrale Veiligheidsmonitor ten aanzien van sociale cohesie.

De score van Katwijk wordt de in de Veiligheidsmonitor ook afgezet tegen een
referentiegroep van gemeente. Dan blijkt dat Katwijk beter scoort dan de
referentiegroep, een 6,5 tegen over een 6,1 voor de referentiegroep.

44

Gemeente Katwijk, Integrale Veiligheidsmonitor Katwijk 2011, 14 mei 2012.
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Betrekken van burgers bij beleid en uitvoering in de openbare ruimte
De gemeente Katwijk heeft in 2011 deelgenomen aan de landelijke VNG-benchmark
„Waar staat je gemeente?‟. De benchmark geeft een beoordeling van de dienstverlening
en een burgerpeiling over diverse beleidsvelden waaronder het beheer van de openbare
ruimte en de wijze waarop de gemeente burgers bij het beleid en de uitvoering ervan
betrekt. Aan de hand van de benchmark zien we dat de inwoners van Katwijk van
mening zijn dat:
De gemeente er steeds beter in slaagt burgers te betrekken bij de totstandkoming van
plannen en de uitvoering ervan (zie bijlage 4 voor de concrete scores en
ontwikkeling).
De inwoners van Rijnsburg en Katwijk Noord (Hoornes/Rijnsoever) het minst
tevreden zijn over de wijze waarop de gemeente burgers bij de totstandkoming van
plannen betrekt en de inwoners van Katwijk aan Zee het meest tevreden.
De inwoners van Rijnsburg en Katwijk Noord het minst tevreden zijn over de wijze
waarop de gemeente burgers bij de uitvoering van plannen betrekt. De inwoners van
Valkenburg zijn hierover het meest tevreden.

Tegelijkertijd blijkt dat Katwijk op het betrekken van burgers bij de totstandkoming van
plannen en de uitvoering ervan nagenoeg gelijk aan het landelijke gemiddelde scoort.

Katwijk

Nederland

5,9

5,8

5,7

5,6

Betrekken burger bij de
totstandkoming van plannen.
Betrekken burger bij de
uitvoering van plannen
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5.3

TUSSENCONCLUSIES
Op grond van de bevindingen in dit hoofdstuk komen wij tot de volgende
tussenconclusies over de Resultaten van het Wijkgericht Werken in degemeente Katwijk :
1

In de periode 2006 – 2011 heeft de gemeente veel activiteiten ingezet die aansluiten
op de geformuleerde doelstellingen.

2

Tot 2011 stijgt de waardering voor de kwaliteit van de openbare ruimte van de
gemeente Katwijk door de inwoners. In 2011 waarderen de inwoners de kwaliteit van
de openbare ruimte voor het eerst minder dan de voorgaande jaren. Desondanks
behaalt de gemeente de gestelde ambities.

3

De sociale cohesie in de wijken is over de periode 2008 – 2011 niet aan verandering
onderhevig. De gemeente Katwijk scoort hierop beter dan enkele
referentiegemeenten.

4

De gemeente Katwijk slaagt er steeds beter in de burgers te betrekken bij de
totstandkoming en uitvoering van beleid.
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6

BETROKKENHEID GEMEENTERAAD
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal op welke wijze de gemeenteraad is betrokken bij
de totstandkoming en de uitvoering van het wijkgericht werken. Meer specifiek gaat het
hoofdstuk in op de informatievoorziening van het college aan de raad en de mate waarin
de raad het college actief stuurt op de realisatie van de resultaten en doelen.

6.1

INFORMATIEVOORZIENING VAN HET COLLEGE NAAR DE RAAD
Het college verstrekt buiten de P&C cyclus op een aantal momenten informatie over het
wijkgericht werken aan de raad. Het college heeft de raad in ieder geval op de volgende
momenten geïnformeerd over de voortgang van het wijkgericht werken:
onderzoek afdeling wijkwerk in het kader van de Verordening doelmatigheid en
doeltreffendheid van de gemeente Katwijk in 2007.
evaluatie wijkraden en wijkbudgetten in 2012.

Wat opvalt is dat het college de vernieuwde visie op het wijkgericht werken niet aan de
raad heeft voorgelegd.
Naast deze momenten informeert het college de raad ook over de diverse
evaluatierapportages zoals de integrale veiligheidsmonitor, uitkomsten „Waar staat je
gemeente?‟ en de burgerschouw. Echter deze rapportage koppelt het college niet
expliciet aan de doelstelling van het wijkgericht werken. Dat maakt het moeilijk voor de
raad om de voortgang op deze doelstellingen in termen van effecten te controleren. Wel
stelt het college de raad in staat via de jaarstukken de uitvoeringsprestaties van het
wijkgericht werken te controleren. In de jaarstukken koppelt het college de ingezette
activiteiten expliciet aan de doelstellingen van het wijkgericht werken.
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6.2

ROL VAN DE RAAD
“In 2006 was het wijkgericht werken het „paradepaardje‟ van de gemeenteraad.
Daarna is er weinig bemoeienis van de raad geweest.” 45
Dit blijkt ook uit de verslagen van raadsvergadering en commissievergaderingen. Het
onderwerp wijkgericht werken staat niet op de politieke agenda.
Wijkraden geven aan weinig betrokkenheid te ervaren van de gemeenteraad. Al zien ze
hierin wel een ontwikkeling. Bij de instelling van de wijkraden werd er vanuit de
gemeenteraad sceptisch gekeken. Men was bezorgd over de vermenging van
bevoegdheden. Nu is de raad meer geïnteresseerd en wil graag weten wat er speelt
binnen de wijkraden. Enkele partijen zijn op bezoek geweest bij de wijkraden en één
fractie heeft raadsleden aan wijken gekoppeld. Overigens geven de wijkraden aan dat ze
hun positie ten opzichte van de gemeenteraad ook lastig vinden omdat ze een klankbord
zijn voor het college.

6.3

TUSSENCONCLUSIES
Op grond van de bevindingen in dit hoofdstuk komen wij tot de volgende
tussenconclusies over de betrokkenheid van de raad bij het Wijkgericht Werken in
degemeente Katwijk :
1

Het college informeert de raad onder andere via de P&C cyclus. De informatie uit de
P&C-cyclus biedt geen zicht op de effecten die met het wijkgericht werken worden
behaald. Wel biedt de informatie zicht op de activiteiten die het college in het kader
van het wijkgericht werken inzet.

2

Informatie over wijkgericht werken wordt versnipperd en op verschillende
momenten gepresenteerd. Het college presenteert de informatie niet in één
overzichtelijke rapportage.

3

De raad stuurt niet actief op de doelen, realisatie en resultaten van het wijkgericht
werken.

45

Bron: interviews.
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7

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Het onderzoek is gebaseerd op 9 deelvragen. De samenhang tussen de betreffende
deelvragen is in het evaluatiemodel, dat in hoofdstuk 1 gepresenteerd is, als volgt
weergegeven:

(A) Doel en
Sturing


Evalueerbare kaders



Inzicht per wijk



Monitoren en bijsturen



Heldere aanpak

(B) Organisatie en
uitvoering


Inbedding in de organisatie



Doelmatigheid



Regierol



Voorwaarden doelmatige en
doeltreffende uitvoering



Tevredenheid partners

(C) Resultaten


Doeltreffendheid

(D) Betrokkenheid gemeenteraad


Informatievoorziening



Rol van de gemeenteraad

De beantwoording van de deelvragen heeft een plek gekregen in de hoofdstukken 3 tot
en met 6. In paragraaf 7.1 zijn de tussenconclusies samengevoegd maar nog steeds
geclusterd naar de elementen (A) Doel en Sturing, (B) Organisatie en Uitvoering, (C)
Resultaten en (D) Betrokkenheid gemeenteraad.
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7.1

CONCLUSIES
(A) Doelen en sturing
1

De beleids- en uitvoeringskaders voldoen in beperkte mate aan de eisen van een
adequate sturing. Zo zijn de kaders beperkt evalueerbaar geformuleerd en niet
gebaseerd op inzicht en overzicht per wijk. Wel komt er steeds meer informatie
beschikbaar over de wijken maar concrete opgaven per wijk worden niet benoemd.

2

De gemeente monitort de uitvoering van het wijkgericht werken voldoende maar
stuurt onvoldoende op de maatschappelijke effecten. Bijsturing van het college is
hoofdzakelijk gericht op organisatorische interventies en in onvoldoende mate
gericht op de realisatie van opgaven in de wijk.

3

De beleids- en uitvoeringskaders van de gemeente geven geen eenduidig beeld van
het wijkgericht werken. In de praktijk bestaan er dan ook verschillende beelden bij
college, ambtelijke organisatie en maatschappelijke partners van wijkgericht werken.
Tegelijkertijd is ook de rol van de wijkraden nog niet uitgekristalliseerd.

(B) Organisatie en uitvoering
4

De inrichting van de organisatie en de samenwerking tussen organisatie-eenheden
voldoen nog niet aan de voorwaarden voor een doeltreffende en doelmatige
uitvoering van het wijkgericht werken. Het wijkgericht werken maakt in de praktijk
onvoldoende deel uit van een gemeentebrede werkwijze. De gemeente zoekt nog naar
de juiste positie en rol van het wijkgericht werken binnen de gemeentelijke
organisatie. Het ontbreekt aan een heldere afbakening van het wijkgericht werken
die duidelijk maakt wie binnen de gemeente wanneer, waarover de regie moet
voeren.

5

De wijze waarop de gemeente met maatschappelijke partners samenwerkt is
onvoldoende. Doordat de kaders niet evalueerbaar en duidelijk zijn geformuleerd is
onduidelijk waaraan de inzet van de maatschappelijke partners moet bijdragen.

6

De financiële kaders en randvoorwaarden zijn onvoldoende bekend en functioneel.
Doordat er een beperkt zicht is op de financiële kaders en op de doelen van het
wijkgericht werken kan niet worden bepaald of de ingezette middelen spaarzaam
(doelmatigheid) zijn ingezet en of deze in verhouding staan tot de resultaten
(doeltreffendheid).
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(C) Resultaten
7/8 Het is niet vast te stellen of het wijkgericht werken heeft geresulteerd in de gestelde
doelen. De kaders zijn beperkt evalueerbaar geformuleerd, inhoudelijke opgaven per
wijk zijn niet bepaald en er kan niet worden aangetoond dat veranderingen in de wijk
het directe gevolg zijn van activiteiten die in het kader van wijkgericht werken zijn
ingezet (causaal verband). Ook het rekenkameronderzoek kan dit verband niet
aantonen. Desondanks blijkt dat de situatie in de wijken wel is veranderd. We zien
dat:
tot 2011 de waardering stijgt voor de kwaliteit van de openbare ruimte van de
gemeente Katwijk door de inwoners. In 2011 waarderen de inwoners de kwaliteit
van de openbare ruimte voor het eerst minder dan de voorgaande jaren,maar nog
altijd beter dan de streefcijfers die voor de openbare ruimte gesteld zijn.
de sociale cohesie in de wijken over de periode 2008 – 2011 niet aan verandering
onderhevig is. De gemeente Katwijk scoort hierop beter dan enkele
referentiegemeenten.
de gemeente Katwijk er steeds beter in slaagt de burgers te betrekken bij de
totstandkoming en uitvoering van beleid.

(D) Betrokkenheid gemeenteraad
9

De gemeenteraad is beperkt betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het
wijkgericht werken. De informatie over wijkgericht werken geeft geen inzicht in de
effecten en wordt versnipperd gepresenteerd. Tegelijkertijd stuurt de raad niet actief
op de realisatie van de resultaten en doelen van het wijkgericht werken.

De beantwoording van de deelvragen leidt tot de eindconclusie dat de gemeente Katwijk
niet op een doeltreffende en doelmatige wijze uitvoering heeft gegeven aan het wijkgericht
werken. Bij de formulering van de aanbevelingen in paragraaf 7.2 zal op een aantal punten
worden voorgesteld wijzigingen door te voeren om aan hetgebiedsgericht werken handen en
voeten te geven. Tegelijkertijd zullen ook aanbevelingen worden gedaan om een aantal
zaken niet te veranderen maar deze te koesteren.
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7.2

AANBEVELINGEN
Er bestaan met betrekking tot het wijkgericht werken binnen de gemeente Katwijk zaken
om te koesteren maar ook zaken om afscheid van te nemen en hiervoor nieuwe
ontwikkelingen in gang te zetten. De zes aanbevelingen in het onderstaande kader volgen
daarom ook deze structuur.

Koesteren
1

Continueer het klantgerichte beheer van de openbare ruimte op wijkniveau via de
wijkserviceteams.

2

Ontwikkel het verzamelen en delen van informatie op wijkniveau verder door via de
bestaande structuren en instrumenten zoals de wijkraden, wijktafels, de relatie met
maatschappelijke partners en de wijkbarometer.

3

Richt de activiteiten van de wijkregisseur op het verzamelen/delen van informatie op
wijkniveau en het verbinden van de juiste partners. Dit is al in gang gezet door de rol
van wijkregisseur te verschuiven naar die van informatiemakelaar.

Afscheid nemen en nieuw ontwikkelen
4

Laat - behalve voor het beheer van de openbare ruimte - de term „wijkgericht werken‟
los. Kies hiervoor het leidende principe dat de juiste territoriale afbakening
afhankelijk is van de maatschappelijke opgave die voorligt. Zorg ervoor dat alle
partijen (raad, college, ambtelijke organisatie, maatschappelijke partners, wijkraden)
hetzelfde beeld hebben bij dit principe.

5

Gebruik voor het in beeld krijgen van welke maatschappelijke opgaven dan ook, en
de daaruit voortvloeiende keuze voor een territoriale afbakening, de op wijkniveau
verzamelde informatie (zie ook aanbeveling 2 en 3).

6

Werk toe naar een opgave gestuurde werkwijze. Flexibiliseer hiertoe de ambtelijke
organisatie en stel hierbij de werkwijze - in plaats van de organisatiestructuur centraal. Organiseer hiervoor flexibele teams - ongeacht de staande
organisatiestructuur . Doe dit door mensen, informatie en middelen rondom een
voorliggende maatschappelijke opgave (en passende territoriale afbakening) te
organiseren. Betrek hierbij ook maatschappelijke partners en burgers.

43

Wat te koesteren? (aanbeveling 1 t/m 3)
Wijkgericht werken is bij de start van de voorgaande bestuursperiode ingezet naar
aanleiding van de fusie tussen de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Het doel
was om bij de ontwikkeling van beleid - en de uitvoering hiervan - oog te blijven houden
voor de identiteit van de kernen en de vraag en behoeften van inwoners. In dit licht zijn
gefaseerd de wijkraden ingesteld en heeft de ambtelijke organisatie de afdeling
Wijkwerk ingericht waarbinnen wijkregisseurs en –serviceteams aan de slag zijn gegaan.
Er is in eerste instantie ingezet op een klantgericht beheer van de openbare ruimte en het
betrekken van burgers bij de uitvoering van werkzaamheden in die openbare ruimte. De
kwaliteit van de buitenruimte wordt door inwoners gewaardeerd en er is binnen het
college en de ambtelijke organisatie een brede erkenning dat de wijkregisseurs en
wijkserviceteams hier een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. Het is zaak om dit
te koesteren.
Ook zijn in stappen de verschillende wijkraden ingesteld en hebben de wijkregisseurs
ingezet op een goede relatie met deze wijkraden. Hiermee is geborgd dat de gemeente
oog blijft houden voor de identiteit van de kernen en de vraag en behoeften van
inwoners. Het is zaak om dit te koesteren.
Door een goede relatie met de maatschappelijke partners te beheren en de ontwikkeling
van de wijkbarometer/-tafels is ingezet op samenwerking en het structureel verzamelen
en delen van informatie. In principe is het zaak dit te koesteren en verder door te
ontwikkelen. De ambitie is namelijk om verder te verbreden naar het betrekken van
burgers op wijkniveau bij in principe alle beleidsontwikkelingen, en in het bijzonder bij
het versterken van de sociale cohesie in de wijk.
Afscheid nemen en nieuw te ontwikkelen (aanbevelingen 4 t/m 6)
De verbreding van het wijkgericht werken bleek in de praktijk een lastige opgave en is
dan ook in mindere mate gerealiseerd. Uit het onderzoek blijkt dat hier drie belangrijke
oorzaken aan ten grondslag liggen waarvan het aan te bevelen is hier afscheid van te
nemen en nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten:

Er bestonden verschillende beelden bij het college en binnen de ambtelijke
organisatie van wijkgericht werken. Beleidsdoelen en uitvoeringskaders ten aanzien
van wijkgericht werken - en daarmee ook de controle en sturing daarop - zijn
hierdoor niet tot wasdom gekomen. Het bestaan van verschillende beelden stond de
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samenwerking tussen de afdeling Wijkwerk en de verschillende onderdelen van de
ambtelijke organisatie in de weg. Hierdoor is het wijkgericht werken niet ontwikkeld
tot een gemeentebrede werkwijze.
In het verlengde van het voorgaande punt is de ambtelijke organisatie zoekende naar
de positie van „wijkgericht werken‟ binnen de organisatie. Hierbij valt op dat de
ambtelijke leiding en medewerkers zich met name concentreren op interventies die
gericht zijn op de organisatiestructuur, taken en verantwoordelijkheden. Hierbij
staat bijvoorbeeld centraal binnen welke afdeling - en met welke aak en rol - de
wijkregisseurs en wijkserviceteams zouden moeten worden geplaatst. In mindere
mate is er aandacht voor interventies op het terrein van nieuwe werkwijzen/ processen en gedrag, los van welke organisatiestructuur dan ook.
Binnen de schaalgrootte van de gemeente Katwijk vragen de maatschappelijke
opgaven in veel gevallen om een andere territoriale afbakening dan die van de wijk.
Sommige maatschappelijke opgaven kunnen uitstekend op wijkniveau worden
gerealiseerd maar andere opgaven vragen om een wijkoverstijgende aanpak of
beperken zich juist enkel tot een specifieke buurt of straat. Dit principe was - en is dan ook leidend in de aanpak van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie.

Wij bevelen daarom aan de term „wijkgericht werken‟ los te laten. Deze term roept bij
wijkregisseurs, wijkraden en maatschappelijke organisaties het beeld op dat de wijk in
principe de territoriale afbakening is bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid,
ongeacht de maatschappelijke opgave of het beleidsdomein. De praktijk binnen de
gemeente Katwijk ligt genuanceerder want door de schaalgrootte van de gemeente
beperken maatschappelijke opgaven zich niet altijd tot een enkele wijk. Soms is een
wijkoverstijgende aanpak nodig of juist een aanpak op buurt- of straatniveau. In feite
bestaat deze aanpak reeds binnen de gemeente maar zorg er echter voor dat alle partijen
(raad, college, ambtelijke organisatie, maatschappelijke partners en burgers) hierover
hetzelfde beeld hebben.
Wel is het zinvol de informatie uit de samenleving te verzamelen en te delen op het
geografische niveau van een wijk. Hiervoor bestaan al bestaande structuren zoals de
wijkbarometer, wijktafels, wijkraden en relaties met maatschappelijke partners. Door dit
op het schaalniveau van de wijk te blijven organiseren blijft de identiteit van de kernen
en de vraag en behoeften van inwoners goed in beeld. Ook leent deze schaalgrootte zich
nog goed voor persoonlijk contact met inwoners. Het college en de ambtelijke leiding zet
hier overigens al op in door de al bestaande structuren op wijkniveau door te
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ontwikkelen en de rol van de wijkregisseur te verschuiven naar die van
informatiemakelaar. De bedoeling is dat informatiemakelaars zich primair richten op het
verzamelen van informatie op wijkniveau en het daarbij verbinden van de juiste
maatschappelijke partners en burgers. De informatie op wijkniveau dient uiteindelijk als
input voor alle beleids- en uitvoeringsprocessen binnen de ambtelijke organisatie.
Hiervoor is het zaak de informatie integraal te gebruiken. Dus in eerste instantie een
beleidsdomein- en wijkoverstijgende analyse van de informatie en op basis daarvan de
keuze voor de juiste territoriale afbakening van opgaven.
In aansluiting hierop bevelen wij aan toe te werken naar een opgave gestuurde werkwijze
in plaats van een wijkgerichte werkwijze, met uitzondering van het beheer van de
openbare ruimte (aanbeveling 1). Met andere woorden: maatschappelijke opgaven staan
centraal en de territoriale afbakening is altijd volgend. Het geografische gebied waarop
een opgave betrekking heeft kan zijn gemeentebreed, meerdere wijken, een wijk, een
buurt of een straat . Realiseer hiervoor in ieder geval de volgende vijf voorwaarden (voor
zover deze nog niet zijn uitgevoerd):

Sluit de op wijkniveau verzamelde informatie (informatie via de
informatiemakelaars, wijkraden, wijktafels, maatschappelijke partners,
wijkbarometer) structureel aan op de beleidsprocessen binnen de gemeente Katwijk.
Benader vanuit het beleidsproces de informatie in eerste instantie integraal, dus
beleids- en wijkoverstijgend.
Zorg ervoor dat de informatie op wijkniveau primair bijdraagt aan het concretiseren
van maatschappelijke (deel) opgaven en daarna een hulpbron is bij het kiezen van de
juiste territoriale afbakening. Betrek hierbij maatschappelijke partners en burgers
via de bestaande structuren.
Bij politieke keuzevraagstukken dient de gemeenteraad gecnosulteerd te worden.
Bijvoorbeeld in het geval van belangentegenstellingen met betrekking tot de
prioritering van opgaven, het ambitieniveau per opgave, territoriale prioritering of
dilemma‟s aangaande lokaal maatwerk versus centraal beleid.
Organiseer flexibele teams rondom de realisatie van de geconcretiseerde (deel)
opgaven - ongeacht de staande organisatiestructuur. Doe dit door mensen,
informatie en middelen rondom de voorliggende maatschappelijke opgave en
passende territoriale afbakening te organiseren. Betrek hierbij ook de
informatiemakelaar, maatschappelijke partners en burgers.

46

Maak helder wat de bijdrage van maatschappelijke partners, wijkraden en burgers
kan zijn bij de realisatie van opgaven. Zorg ervoor dat deze bijdrage evalueerbaar is
zodat de raad haar controlerende rol kan invullen.

Onderstaand kader geeft sterk vereenvoudigd 2 voorbeelden weer van de invulling van
de criteria voor de aanpak van maatschappelijke opgaven. Deze laten zien dat de
informatie op wijkniveau verzameld is maar dat de territoriale afbakening afhankelijk
wordt gemaakt van de maatschappelijke opgave.

Op wijkniveau verzamelde informatie

Opgave

Versterken toeristisch potentieel

Herinrichting openbare ruimte
winkelcentrum Rijnsburg

Boulevard
Territoriale
afbakening

Centrum Katwijk aan Zee

Centrum Rijnsburg

Valkenburgse Meer
Projectteam met ambtenaren
Toerisme, Economie, Planologie,
Organisatieeenheid

Stedebouw , Welzijnssubsidies

lijke Partners

Verkeer, Economie, Groen e.d.
Informatiemakelaar

Informatiemakelaar

Maatschappelijke partners

Maatschappelijke partners

Maatschappe-

Projectteam met ambtenaren Ruimte,

Wijkraad Katwijk aan Zee

Wijkraad Rijnsburg

Wijkraad Valkenburg

Ondernemers

Evenementenorganisatoren

Hulpdiensten

Exploitanten strandpaviljoens, hotels

Horeca-exploitanten

en horeca

Woningbouwcorporatie
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1

BRONNENLIJST

Respondentenlijst

Nr.

Respondent

Functie

Organisatie

1

Dhr. A. Mastenbroek

Hoofd Ruimtelijke ontwikkeling

Gemeente Katwijk

2

Dhr. P. van der Plas

Projectleider Openbare werken

Gemeente Katwijk

3

Dhr. P. Broersen

Teamleider Afdeling Veiligheid

Gemeente Katwijk

4

Dhr. A. Veenstra

Wijkregisseur

Gemeente Katwijk

5

Dhr. R. Onstenk

Wijkregisseur

Gemeente Katwijk

6

Mevr. R. Achterhof

Medewerker beheer

Dunavie

7

Mevr. F. van Duijn

Beleidsmedewerker

FactorW

8

Mevr. A. Lohof

Opbouwwerker

FactorW

9

Mevr. I. van Dun

Wijkagent

Politie

10

Mevr. E. Meijer

Beleidsmedewerker Leefbaarheid

Gemeente Katwijk

11

Dhr. T. den Butter

Wijkregisseur

Gemeente Katwijk

12

Mevr. P. Lantinga

Secretaris

Wijkraad Rijnsburg

13

Dhr. B. van den Nouland

Waarnemend voorzitter

Wijkraad Rijnsburg

14

Mevr. A. Wolthuis

Lid

Wijkraad Valkenburg

15

Mevr. L. Wetting

Lid

Wijkraad Valkenburg

16

Dhr. C. van der Krogt

Voorzitter

Wijkraad Katwijk aan Zee

17

Dhr. J. van der Plas

Voorzitter

Wijkraad Katwijk Noord

18

Mevr. J. Vooijs

Lid

Wijkraad Katwijk Noord

19

Dhr. J. Wienen

Burgemeester

Gemeente Katwijk

20

Dhr. D.C.W. Binnendijk

Wethouder

Gemeente Katwijk

21

Dhr. I.G. Mostert

Wethouder

Gemeente Katwijk

22

Dhr. M.A. Van den Berg

Hoofd afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling

Gemeente Katwijk

23

Dhr. J.W. Ypma

Hoofd Veiligheid

Gemeente Katwijk

24

Mw. C. Van Keulen

Interim hoofd Maatschappelijke
Zaken

Gemeente Katwijk

25

Mw. C. Gillissen

Hoofd Externe Dienstverlening

Gemeente Katwijk
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Schriftelijke bronnen

Nr.

Jaar

Maand

Titelbeschrijving

(1 -12)
1

2007

9

Gemeente Katwijk, Voorstel met betrekking tot Beheerplannen
Openbare Ruimte, Actualisatie voorzieningen, 12 september 2007

2

2012

3

Gemeente Katwijk, Voorstel van Burgemeester en Wethouders
van Katwijk aan de gemeenteraad met betrekking tot huisvesting
van buitendiensten, 13 maart 2012

3

2009

3

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot het onderzoeksrapport
„waarstaatjegemeente.nl‟, 4 maart 2009

4

2012

5

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot de Integrale Veiligheidsmonitor Katwijk 2011,
14 mei 2012

5

2008

2

Gemeente Katwijk, Visie Openbare Ruimte Katwijk; Resultaten
bewonersparticipatie informatieavond met bewoners op 21
febrauri 2008, 21 februari 2008

6

2008

4

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot de burgerparticipatie Visie openbare Ruimte
Katwijk (VORK), 16 april2008

7

2008

5

Gemeente Katwijk, Raadsvoorstel vaststelling Visie Openbare
Ruimte Katwijk, 22 mei 2008

8

2001

1

Gemeente Katwijk, Nota voor Burgemeester en Wethouders met
betrekking tot de startnotitie Wijkgericht Werken Nieuwe Stijl, 23
januari 2001

9

2002

10

Gemeente Katwijk, Nota voor Burgemeester en Wethouders met
betrekking tot de Ontwikkelingsrichting wijkgericht werken, 16
oktober 2002

10

2003

10

Gemeente Katwijk, Nota voor Burgemeester en Wethouders met
betrekking tit de evaluatie wijkgericht werken, 9 oktober 2003

11

2004

3

Klankbordgroep Wijkwerken, Notitie Wijkwerken, 31 maart 2004

12

2006

1

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot mandaten afdeling Wijkwerk, 6 januari 2006

13

2007

12

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot het onderzoek afdeling Wijkwerk, 12 december
2007

14

2008

1

Gemeente Katwijk, Besluit van de raad van de gemeente Katwijk;
vaststelling van de startnotitie Implementatie interactief
beleid/burgerparticipatie, 31 januari 2008

15

2008

9

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot de handleiding interactieve beleidsvorming, 30
september 2008
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16

2009

4

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot het ontwikkelingstraject, 8 april 2009

17

2009

6

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot de Veiligheidsmonitor, 30 juni 2009
Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot buurtbemiddeling, 9 maart 2010

18

2010

3

19

2011

9

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot de visie op wijkgericht werken, 21 september
2011

20

2011

4

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot rapportage burgerschouw 2010, 6 april 2011

21

2012

4

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot de evaluatie wijkraden en wijkbudgetten, 3
april 2012

22

2008

4

Gemeente Katwijk, Afdelingsplan Wijkwerk 2008, april 2008

23

2012

Onbekend

Afdeling Openbare Werken, Afdelingsplan 2012 „Over de grens‟,
2012

24

2012

Onbekend

Auteur onbekend, Afdelingsplan publiekzaken, 2012

25

2010

11

Gemeente Katwijk, Afdeling Veiligheid, Afdelingsplan 2011
„Veiligheid‟, november 2010

26

2010

1

Gemeente Katwijk, Afdeling Wijkwerk, Afdelingsplan Wijkwerk
2010 „Samen maken we er meer van!‟, 14 januari 2010

27

2011

Onbekend

Gemeente Katwijk, Afdeling Wijkwerk, Afdelingsplan Wijkwerk
2011 „Samen de burger beter van dienst!‟, 2011

28

2012

Onbekend

Gemeente Katwijk, Afdeling Wijkwerk, Afdelingsplan Wijkwerk
2012, 2012

29

2008

1

Gemeente Katwijk, Raadsbesluit 31 januari 2008: beleidsplan
Wmo definitief, 31 januari 2008

30

2004

3

Gemeente Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Herindeling Katwijk,
Rijnsburg en Valkenburg, Besturingsfilosofie, 4 maart 2004

31

2010

2

BRO Boxtel, Gemeente Katwijk: De Brede Structuurvisie
Verdiept: Wro-én GREX-proof Definitief, 15 februari 2010

32

Onbekend

Onbekend

33

2008

6

Gemeente Katwijk, Burgerjaarverslag 2007, juni 2008

34

2009

4

Gemeente Katwijk, Burgerjaarverslag 2008, 14 april 2009

35

2010

4

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester met betrekking tot
de vaststelling burgerjaarverslag 2009, 23 april 2010

36

2011

4

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester met betrekking tot
de vaststelling burgerjaarverslag 2010, 15 april 2010

37

2012

4

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot vaststelling burgerjaarverslag 2011, 3 april
2012

BSV Katwijk, Katwijk in 2020, datum onbekend
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38

2005

12

Gemeente Belangen, coalitie akkoord op hoofdlijnen, 21 december
2005

39

2010

3

Auteur onbekend, Coalitieakkoord, maart 2010

40

Onbekend

Onbekend

41

2011

9

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot collegewerkprogramma 2010-2014 „Werk in
uitvoering!‟, 9 september 2010

42

2007

6

Gemeente Katwijk, Raadsbesluit 6 juni 2007 met betrekking tot
de vaststelling programmarekening 2006 bestaande uit jaarversag
en jaarrekening 2006, 6 juni 2007

43

2008

4

Gemeente Katwijk, Raadsbesluit van 15 april 2008 ter vaststelling
programma rekening 2007 bestaande uit jaarverslag en
jaarrekening 2007

44

2009

Onbekend

45

2010

4

Gemeente Katwijk, Jaarstukken 2009, 13 april 2010

46

2011

4

Gemeente Katwijk, Jaarstukken 2010, 5 april 2011

47

2012

4

Gemeente Katwijk, Jaarstukken 2011, 10 april 2012

48

2012

4

Gemeente Katwijk, Jaarstukken 2011, 10 april 2012

49

2011

11

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot productenraming 2012-2015, 22 november
2011

50

2006

11

Gemeente Katwijk, Raadsvergadering betreft de
programmabegroting 2007, 2 november 2006

51

2007

10

Gemeente Katwijk, Raadsbesluit van 8 november 2007 met
betrekking tot de programmabegroting 2008, 2 oktober 2007

52

2008

9

Gemeente Katwijk, Raadsbesluit van 6 november 2008 met
betrekking tot de vaststelling programma begroting 2009, 9
september 2008

53

2009

9

Gemeente Katwijk, Raadsbesluit van 17 september 2009 met
betrekking tot de vaststelling programmabegroting 2010

54

2010

9

Gemeente Katwijk, Raadsbesluit van 10 september 2010 met
betrekking tot de vaststelling programmabegroting 2011

55

2011

9

Gemeente Katwijk, Raadsbesluit van 3 november 2011 met
betrekking tot de vaststelling programmabegroting 2012, 13
september 2011

56

2009

8

Gemeente Katwijk, Verslag Werkconferentie Interactief Werken,
26 augustus 2009

57

2008

9

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot integrale handhaving voor de fysieke
leefomgeving, 12 september 2008

58

2011

9

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot de uitkomsten van: “Waar staat je gemeente?
2011‟‟, 27 september 2011

Auteur onbekend, College beleidsprogramma 2006-2010 „Samen
aan de slag‟, datum onbekend

Gemeente Katwijk, Jaarstukken 2008, 2009

52

59

2011

4

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot een nieuw beleid budget wijkraden, 27 april
2011

60

2008

11

Marc de Jong, Marlene Dekarz, Burgerschouw 2008, november
2008

61

2008

11

Auteur onbekend, Samenvatting Burgerschouw 2008, 10
november 2008

62

2008

11

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot de Burgerschouw VORK 2008, 26 november
2008

63

2011

4

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot de thematische reportage gemeentelijke
opsporingsambtenaren 2010, 29 april 2011

64

2012

2

Wijkraad Katwijk aan den Rijn, Brief aan College van
Burgemeester en Wethouders betreft voorgenomen
bestuursovereenkomst AZC, 2 februari 2012

65

2009

10

Voorzitter van de raad van de gemeente Katwijk, Brief aan leden
van de commissie betreft succes burgerparticipatie gemeenteraad
elders, 8 oktober 2009

66

2009

11

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot het verhogen van het krediet vrachtauto
Wijkwerk, 18 november 2009

67

Onbekend

Onbekend

68

2006

10

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot de profielschets voor leden van een wijkraad,
30 oktober 206

69

2008

4

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot huisvesting afdeling Wijkwerk, 1 april 2008

Auteur onbekend, Profielschets voor leden van een wijkraad,
Datum onbekend

70

2011

10

Gemeente Katwijk, Visie Afdeling Wijkwerk, oktober 2011

71

Onbekend

Onbekend

Gemeente Katwijk, Collegewerkplan 2010/2014, Werk in
uitvoering!, Datum onbekend

72

2012

2

Gemeente Katwijk, Raadsbesluit van 14 februari; instemming met
het nieuwe Wmo beleidsplan 2012-2015, 14 februari 2012

73

2012

1

Gemeente Katwijk, Voorstel aan Burgemeester en Wethouders
met betrekking tot het Wmo beleidsplan 2012-2015, 25 januari
2012

74

2012

4

Gemeente Katwijk, Implementatie visie wijkwerk-april 2012, april
2012

75

2012

-

Gemeente Katwijk, Organisatieplan Domein Externe
Dienstverlening, 2012

76

2012

-

Gemeente Katwijk, Concept organisatieplan fysiek domein, 2012

77

2009

12

Gemeente Katwijk, Visie Bedrijfsvoering 2010-2014, 8 december
2009

53

78

2011

4

Gemeente Katwijk, Kader voor organisatieontwikkeling Katwijk,
26 april 2011.

79

2011

11

Gemeente Katwijk, Voorlopige vaststelling visie en strategie
organisatieontwikkeling gemeente Katwijk, 22 november 2011

80

2012

8

Gemeente Katwijk, Adviesaanvraag aan ondernemingsraad over
aanpassing organisatiestructuur, 15 augustus 2012

81

2012

8

Gemeente Katwijk, Bijlage 1 bij adviesaanvraag over
organisatiestructuur: Je doel kennen is je doel halen, augustus
2012

82

2012

83

2012

84

2012

-

Gemeente Katwijk, Bijlage 6 bij adviesaanvraag over
organisatiestructuur: totaalbeeld voorgestelde
organisatiestructuur, 2012

85

2012

-

Gemeente Katwijk, Bijlage 7 bij adviesaanvraag over
organisatiestructuur: Planning ontwikkeling mobiliteit
bevorderen maatregelen, 2012

-

Gemeente Katwijk, Bijlage 3 bij adviesaanvraag over
organisatiestructuur: Concept organisatieplan sociaalmaatschappelijk domein, 2012
Gemeente Katwijk, Bijlage 4 bij adviesaanvraag over
organisatiestructuur: Concept organisatieplan projecten, 2012

54

BIJLAGE 2

NORMENKADER

Om de onderzoeksvragen adequaat te beantwoorden is gebruik gemaakt van een
normenkader. Het normenkader levert de beoordelingscriteria aan de hand waarvan de
onderzoekers naar de feitelijke praktijk hebben gekeken.
(A) Doelen en sturing
1

De kaders voor wijkgericht werken zijn evalueerbaar geformuleerd. De
evalueerbaarheid is beoordeeld aan de hand van drie toetspunten: specifiek,
meetbaar en tijdgebonden.
Specifiek: waar hebben we het over?
Meetbaar: concrete indicatoren voor doelbereiking.
Tijdgebonden: bijvoorbeeld doelen gehaald in 2014 (in plaats van „ooit in de
toekomst‟).

2

De kaders zijn gebaseerd op een goed inzicht per wijk.
De gemeente investeert in een goede en gedeelde informatiepositie op het niveau
van wijken en eventueel buurten.
De gemeente speelt flexibel in op de ontwikkelingen in wijken. Dit kan betekenen
dat er inhoudelijk per wijk verschillende keuzes worden gemaakt, maar ook dat
de specifieke organisatie per wijk kan verschillen. Dat betekent dat voor sommige
gebieden met meer leefbaarheidproblemen de inzet van en samenwerking tussen
meerdere partners nodig is, terwijl in andere gebieden kan worden volstaan met
initiatieven van actieve bewoners.

3

De gemeente monitort de uitvoering van het beleid en stuurt bij indien noodzakelijk
met het oog op de te realiseren effecten.

4

De gemeente en haar partners werken vanuit een heldere aanpak: het is duidelijk wie
welke middelen, hoe, waar en wanneer inzet.

(B) Organisatie en uitvoering
5

Wijkgericht werken is als werkwijze ingebed in de gehele organisatie: de wijkgerichte
aanpak maakt onderdeel uit van de reguliere werkwijze.

55

Of effecten op het terrein van leefbaarheid en participatie zichtbaar zijn, is
allereerst afhankelijk van het algemene optreden van zowel gemeente als partners.
Vanuit de gemeente kan het dan gaan om ruimtelijke ordening, onderhoud en
beheer, jeugd- en jongerenaanpak, veiligheidsbeleid, cultuur, sport et cetera. Op
voorhand is duidelijk dat deze effecten niet alleen gerealiseerd kunnen worden
door de vaak wat „kleinschalige‟ acties die specifiek onder de vlag van wijkgericht
werken worden ondernomen. Wil wijkgericht werken succes hebben dan zal de
aanpak logischerwijze tot uitdrukking moeten komen in de algemene
beleidsaanpak van de gemeente (en de partners).
6

Het wijkgericht werken is doelmatig. Het is goed in dit onderzoek wat preciezer stil
te staan bij het begrip doelmatigheid. Dit begrip kent een aantal relevante aspecten:
er is sprake van doelgerichtheid – de middelen worden ingezet voor de boogde
doelen dan wel de middelen worden ingezet met voldoende focus;
de middelen worden spaarzaam ingezet – met andere woorden de doelen worden
gerealiseerd tegen zo laag mogelijke kosten;
de feitelijk ingezette middelen staan in verhouding tot de opbrengsten.

7

Het gemeentebestuur voert de regierol op een professionele wijze uit. Regie is een
kwaliteitscriterium voor iedere vorm van sturen op een bepaald geheel. Met het
geheel denken we primair aan een concrete opgave zoals het wijkgericht werken. Een
partij voert professionele regie wanneer hij invulling geeft aan vijf regieprestaties:
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Prestatievelden
Geheel
afbakenen

–

Toetspunten
Raad en college bakenen de inhoud van het wijkgericht werken
en de betrokken actoren op een heldere en eenduidige manier
af.

Overzicht
verkrijgen over
het geheel

–

Beleidslijnen
uitzetten over
het geheel

–

Het college bevraagt betrokkenen op alle relevante informatie
ten behoeve van het verkrijgen van een goed en omvattend
beeld van de situatie.
Het college stimuleert visievorming rondom wijkgericht
werken.

–

Het college thematiseert problemen als gevolg van strijdige
doelen of belangen van betrokkenen.

–

Raad en college brengen het beleid onder woorden en dragen
dit uit.

–

Het college houdt toezicht op de voortgang van het proces en
zorgt indien nodig voor tijdige bijsturing.

Samenwerking
organiseren
over het geheel

–

Het college mobiliseert, enthousiasmeert en inspireert
betrokkenen bij te dragen aan het wijkgericht werken.

–

Het college koppelt betrokkenen aan elkaar (bijvoorbeeld door
doelen te vervlechten).

–

Het college houdt toezicht op de inzet en de inbreng van
betrokkenen op de resultaten van de samenwerking als geheel
en koppelt de bevindingen hiervan terug.

–

De organisatie is in staat integraal te werken vanuit een
gemeenschappelijke,wijkgerichte opgave als vertrekpunt.

Verantwoording
afleggen over
het geheel

–

Het college legt verantwoording af over het handelen en de
resultaten van het geheel van betrokkenen die onder zijn regie
vallen.

Dit regieconcept biedt in vergelijking met andere bestuurskundige benaderingen een
empirisch gevalideerde en beproefde aanpak.46

46

Zie: Kees Span, Katrien Luijkx, Jos Schols en René Schalk, De regierol van gemeenten nader bekeken, een theoretisch
empirische analyse van de literatuur, in: Bestuurskunde, 2009 – I, p. 92.100.
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8

De professionele partners (gemeentebestuur, welzijnswerk, woningbouwcorporaties
en politie) zijn tevreden over de effecten van het wijkgericht werken.

9

De financiële kaders en randvoorwaarden voldoen aan de eisen voor een
doeltreffende en doelmatige uitvoering.

(C) Resultaten
10

Het wijkgericht werken heeft geresulteerd in de gestelde doelen (effectiviteit).

(D) Betrokkenheid gemeenteraad
11

De gemeenteraad is betrokken:
Het college verstrekt de raad voldoende relevante en tijdige informatie met het
oog op de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.
De raad controleert het college en stuurt actief op de realisatie van de resultaten
en doelen.
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BIJLAGE 3

UITKOMSTEN BURGERSCHOUW 2011
2009

2010

2011

Zwerfafval op verharding

7,8

7,9

7,8

=

7

Zwerfafval in groen

7,0

7,5

7,5

=

7

Hondenpoep

8,4

9,0

8,4

7

Onkruid in het groen

8,2

8,0

6,9

7

Onkruid op verharding

7,9

8,1

6,8

7

Graffiti

9,1

9,3

8,7

7

Afvalbakken

7,9

8,0

8,0

Totaalindruk schoon & Netjes

7,7

7,8

7,5

7

Straat & Parkmeubilair

7,8

8,1

7,6

6/7

Openbare verlichting

8,9

8,9

7,9

6/7

Speeltoestellen

7,2

8,2

7,9

6/7

Totaalindruk meubilair

8,0

8,3

7,6

6/7

Bomen

7,8

8,2

7,5

6

Beplanting & heesters

7,1

7,3

6,7

6

Categorie

Streefcijfer

Schoon & Netjes

=

7

Meubilair

Groen

Hagen

8,1

7,3

6,9

Gras en gazons

7,2

7,4

7,3

=

6
6

Totaalindruk groen

7,2

7,4

7,2

=

6

Rijbanen (asfalt)

8,4

8,4

7,4

6

Rijbanen (klinkers)

7,3

7,7

7,2

6

Fietspaden (asfalt)

8,2

8,4

8,1

6

Fietspaden (tegels)

7,7

7,3

7,8

6

Voetpaden (tegels)

6,9

6,9

7,1

Wegmarkering en belijning

8,2

7,4

8,0

Totaalindruk verharding

7,2

7,3

7,2

7,4

7,6

7,3

Verharding

=

6
6

=

6

Algemeen oordeel
Hoe tevreden bent u over de
kwaliteit van de plek?
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7

BIJLAGE 4

UITKOMSTEN WAARSTAATJEGEMEENTE.NL

Oordeel van burgers Katwijk over:

2008

2009

2011

Invloed als kiezer

5,0

5,7

6,0

Vertegenwoordiging door gemeenteraad

4,9

5,5

5,8

Vertrouwen in B&W

5,8

6,3

6,6

Waarmaken beloftes door B&W

5,0

5,6

5,8

Goed gemeentebestuur

5,8

6,5

6,6

Betrekken burgers bij totstandkoming plannen

5,0

5,6

5,9

Betrekken burgers bij uitvoering plannen

5,0

5,5

5,7

Interesse gemeente in mening burgers

5,5

6,1

6,2

Voldoende inspraakmogelijkheden

5,2

5,8

5,9

Invloed burgers op wat gemeente doet

4,5

5,3

5,3

Onderhoud/schoonhouden van buurt

6,2

6,6

6,8

Onderhoud groenvoorziening buurt

6,1

6,4

7,0

Afvalinzameling

7,3

7,3

7,6

Onderhoud wegen en fietspaden

6,9

7,0

7,0

Bron: Gemeente Katwijk, Uitkomsten „waar staat je gemeente‟ 2011, 27 september 2011, . 8-9

Oordeel van burgers
wijk over:

HoornesRijnsoever

Katwijk
aan den
Rijn

Katwijk
aan Zee

Rijnsburg

Valkenburg

Invloed als kiezer

6,2

6,1

6,2

5,6

5,9

Vertegenwoordiging
door gemeenteraad

5,8

5,7

6,1

5,6

6,0

Vertrouwen in B&W

6,6

6,4

7,0

6,7

6,6

Waarmaken beloftes
door B&W

5,8

5,7

5,9

6,0

6,2

Goed gemeentebestuur

6,7

6,8

6,8

6,5

6,7

Betrekken burgers bij
totstandkoming
plannen

5,9

6,0

6,1

5,8

5,9

Betrekken burgers bij
uitvoering plannen

5,5

5,8

5,8

5,6

6,2

Interesse gemeente in
mening burgers

6,4

6,2

6,3

6,2

6,3

Voldoende
inspraakmogelijkheden

6,0

6,1

5,9

5,6

6,0

Invloed burgers op wat
gemeente doet

5,3

5,3

5,3

5,2

5,6

Onderhoud/schoonhou

6,7

6,9

6,9

6,9

6,6
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den van buurt
Onderhoud
groenvoorziening buurt

7,1

6,9

7,1

6,6

6,8

Afvalinzameling

7,2

7,3

7,9

8,2

7,6

Onderhoud wegen en
fietspaden

7,2

7,4

7,3

6,5

6,7

Bron: Gemeente Katwijk, Uitkomsten „waar staat je gemeente‟ 2011, 27 september 2011.
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BIJLAGE 5

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN B&W OP DE CONCLUSIES
EN AANBEVELINGEN

1.

Inleiding

Ondersteund door onderzoeksbureau Partners en Pröpper heeft de rekenkamercommissie
een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van het Wijkgericht Werken in de gemeente
Katwijk. Na ambtelijk wederhoor heeft de rekenkamercommissie het rapport voorzien
van conclusies en aanbevelingen.
De rekenkamercommissie heeft gekozen voor een onderzoek, op een moment dat een
aantal organisatorische wijzigingen en de doorontwikkeling van het instrumentarium van
wijkgericht werken nog voorzien waren, dan wel nog tot resultaten moesten leiden. Deze
keuze heeft als consequentie, dat de effectiviteit van de ingezette wijzigingen maar in
beperkte mate beoordeeld kan worden. De beoordeling is immers grotendeels gebaseerd
op de inschatting en verwachtingen die de geïnterviewden hieromtrent koesteren.
Niettemin is het goed om te zien dat van de zes aanbevelingen er vijf meer of minder
expliciet adviseren om de ingezette koers voort te zetten. Het gaat hier enerzijds om de
organisatorische ontvlechting van wijkbeheer en wijkregie en anderzijds om de
ontwikkeling van de barometer als instrument voor wijkgericht samenwerken met interne
en externe partners en met wijkbewoners. In paragraaf 3 wordt afzonderlijk ingegaan op
de aanbevelingen. In paragraaf 2 worden eerst de vraagstelling en de conclusies
beschreven en voorzien van een reactie van het college van B&W.

2.

Vraagstelling, conclusies rekenkamercommissie en reactie van het
college

Vraagstelling van het onderzoek
De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek is: Geeft de gemeente Katwijk op een
doeltreffende en doelmatige wijze uitvoering aan wijkgericht werken?
De Rekenkamercommissie heeft de centrale onderzoeksvraag uitgewerkt in deelvragen.
Deze deelvragen en de conclusies hierop worden per cluster weergegeven, waarna per
cluster de zienswijze van het college volgt.
(A) Doelen en sturing
Vraag 1: Voldoen de beleids- en uitvoeringskaders voor wat betreft wijkgericht werken
aan de eisen voor een adequate sturing?
Conclusie: De beleids- en uitvoeringskaders voldoen in beperkte mate aan de eisen van
een adequate sturing. Zo zijn de kaders beperkt evalueerbaar geformuleerd en niet
gebaseerd op inzicht en overzicht per wijk. Wel komt er steeds meer informatie
beschikbaar over de wijken maar concrete opgaven per wijk worden niet benoemd.
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Vraag 2: In welke mate wordt door de gemeente gemonitord en gestuurd op de effecten
van het beleid en de resultaten van de uitvoering van het beleid voor wat betreft het
wijkgericht werken?
Conclusie: De gemeente monitort de uitvoering van het wijkgericht werken voldoende
maar stuurt onvoldoende op de maatschappelijke effecten. Bijsturing van het college is
hoofdzakelijk gericht op organisatorische interventies en in onvoldoende mate gericht op
de realisatie van opgaven in de wijk.
Vraag 3: Voldoen de beleids- en uitvoeringskaders van de gemeente aan de beelden,
eisen en verwachtingen die burgers (mogen) hebben ten aanzien van wijkgericht
werken?
Conclusie: De beleids- en uitvoeringskaders van de gemeente geven geen eenduidig beeld
van het wijkgericht werken. In de praktijk bestaan er dan ook verschillende beelden bij
college, ambtelijke organisatie en maatschappelijke partners van wijkgericht werken.
Tegelijkertijd is ook de rol van de wijkraden nog niet uitgekristalliseerd.

Zienswijze van B&W op de conclusies over het cluster doelen en sturing
In de vormgeving van wijkgericht werken kiest het college ervoor om voor wijkregie
procesdoelen te hanteren (zie ook onder C. Resultaten). Dit vloeit voort uit de keuze om
klantgericht te werken en burgers te betrekken bij de inrichting en het beheer van hun
leefomgeving. Dit in tegenstelling tot wijkbeheer, waarvoor wel eenduidige en voor alle
wijken gelijkluidende SMART-doelen zijn vastgelegd op basis van de VORK (Visie
Openbare Ruimte Katwijk). Het college is van mening dat in de werkwijze met de
barometer, het stellen van prioriteiten en de samenwerking aan de thematafels goed tot
zijn recht komt, dat leefbaarheid ontstaat in een coproductie met burgers en met interne
en externe partners. In gezamenlijkheid wordt de maatschappelijke opgave voor de wijk
bepaald en wordt een aanpak geformuleerd.
(B) Organisatie en uitvoering
Vraag 4: Voldoet de wijze waarop de organisatie is ingericht en de onderlinge
samenwerking tussen organisatie-eenheden aan de voorwaarden voor een doeltreffende
en doelmatige uitvoering van wijkgericht werken?
Conclusie: De inrichting van de organisatie en de samenwerking tussen organisatieeenheden voldoen nog niet aan de voorwaarden voor een doeltreffende en doelmatige
uitvoering van het wijkgericht werken. Het wijkgericht werken maakt in de praktijk
onvoldoende deel uit van een gemeentebrede werkwijze. De gemeente zoekt nog naar de
juiste positie en rol van het wijkgericht werken binnen de gemeentelijke organisatie. Het
ontbreekt aan een heldere afbakening van het wijkgericht werken die duidelijk maakt wie
binnen de gemeente wanneer, waarover de regie moet voeren.
Vraag 5: Voldoet de wijze waarop de gemeente samenwerkt met externe partijen en
deze aanstuurt aan de voorwaarden voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering?
Conclusie: De wijze waarop de gemeente met maatschappelijke partners samenwerkt is
onvoldoende. Doordat de kaders niet evalueerbaar en duidelijk zijn geformuleerd is
onduidelijk waaraan de inzet van de maatschappelijke partners moet bijdragen.
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Vraag 6: Voldoen de financiële kaders en randvoorwaarden aan de eisen voor een
doeltreffende en doelmatige uitvoering van wijkgericht werken?
Conclusie: De financiële kaders en randvoorwaarden zijn onvoldoende bekend en
functioneel. Doordat er een beperkt zicht is op de financiële kaders en op de doelen van
het wijkgericht werken kan niet worden bepaald of de ingezette middelen spaarzaam
(doelmatigheid) zijn ingezet en of deze in verhouding staan tot de resultaten
(doeltreffendheid).

Zienswijze van B&W op de conclusies over het cluster organisatie en
uitvoering
Een van de opgaven van wijkgericht werken is het ontwikkelen van een wijkgerichte
samenwerking tussen verschillende afdelingen en teams. Hierbij acht het college het
passend, dat wijkregie is ondergebracht bij de afdeling Dienstverlening en wijkbeheer bij
de afdeling Beheer en Vastgoed. Enerzijds kan zo de goede afstemming tussen wijkbeheer
en wijkregie, die binnen de afdeling Wijkwerk vorm heeft gekregen, in de nieuwe
organisatiestructuur behouden blijven. Anderzijds is het onderbrengen van wijkregie bij
het team Kwaliteit Dienstverlening een keuze die recht doet aan de procesrol van de
wijkregisseurs.
De conclusies ten aanzien van de samenwerking met maatschappelijke partners herkent
het college niet. Zowel op het niveau van de vakafdelingen als in overleg op basis van
maatschappelijke opgaven (bijvoorbeeld thematafels, maar ook in het kader van
spreekuren, buurtbemiddeling en Politiekids) is sprake van constructieve en doelgerichte
samenwerking.
(C) Resultaten
Vraag 7: Voldoen de resultaten aan de doelstellingen van wijkgericht werken?
Vraag 8: Hoe laat de mate waarin doelstellingen van beleid en de resultaten van de
uitvoering voor wat betreft het wijkgericht werken zijn behaald zich verklaren?
Conclusie: Het is niet vast te stellen of het wijkgericht werken heeft geresulteerd in de
gestelde doelen. De kaders zijn beperkt evalueerbaar geformuleerd, inhoudelijke opgaven
per wijk zijn niet bepaald en er kan niet worden aangetoond dat veranderingen in de wijk
het directe gevolg zijn van activiteiten die in het kader van wijkgericht werken zijn ingezet
(causaal verband). Ook het rekenkameronderzoek kan dit verband niet aantonen.
Desondanks blijkt dat de situatie in de wijken wel is veranderd. We zien dat:
• tot 2011 de waardering stijgt voor de kwaliteit van de openbare ruimte van de gemeente
Katwijk door de inwoners. In 2011 waarderen de inwoners de kwaliteit van de openbare
ruimte voor het eerst minder dan de voorgaande jaren, maar nog altijd beter dan de
streefcijfers die voor de openbare ruimte gesteld zijn.
• de sociale cohesie in de wijken over de periode 2008 – 2011 niet aan verandering
onderhevig is. De gemeente Katwijk scoort hierop beter dan enkele referentiegemeenten.
• de gemeente Katwijk er steeds beter in slaagt de burgers te betrekken bij de
totstandkoming en uitvoering van beleid.
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Zienswijze van B&W op de conclusies over het cluster resultaten
Hoewel de conclusie gebaseerd is op SMART-doelen, blijkt uit de toelichting dat op het
terrein van de procesdoelen – de waardering van burgers voor de kwaliteit van hun
leefomgeving en de betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving – wel degelijk mooie
resultaten geboekt worden. Niettemin gebruikt het college de resultaten van de
verschillende onderzoeken, om zowel de objectieve als de subjectieve prestaties te
verbeteren. Aangezien het gaat om de leefomgeving van burgers, is de waardering een
belangrijk richtsnoer in het streven naar voor voortdurende verbetering.
Leefbaarheid is een resultante van een samenspel van inrichting, beheer en gebruik. Een
causaal verband tussen activiteiten en veranderingen in de wijk is op het terrein van
maatschappelijke doelen dan ook onmogelijk aan te tonen.
(D) Betrokkenheid Gemeenteraad
Vraag 9: Op welke wijze is de gemeenteraad betrokken bij de totstandkoming en
uitvoering van het wijkgericht werken?
Conclusie: De gemeenteraad is beperkt betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van
het wijkgericht werken. De informatie over wijkgericht werken geeft geen inzicht in de
effecten en wordt versnipperd gepresenteerd. Tegelijkertijd stuurt de raad niet actief op
de realisatie van de resultaten en doelen van het wijkgericht werken.

Zienswijze van B&W op de conclusies over de betrokkenheid van de
Gemeenteraad
Het college informeert de gemeenteraad over de ontwikkeling en uitvoering van
wijkgericht werken binnen de reguliere P&C-cyclus. Zowel op verzoek van de raad als op
initiatief van het college zal regelmatig verslag gedaan worden van met name de
doorontwikkeling van de barometer, de ontwikkelingen in de wijken en het overleg dat
het college hierover voert met de wijkraden.

3.

Aanbevelingen

Op basis van het onderzoek en de conclusies die de rekenkamercommissie adviseert zij
het college, op een aantal punten wijzigingen door te voeren om aan het gebiedsgericht
werken handen en voeten te geven. Tegelijkertijd beveelt zij aan om een aantal zaken niet
te veranderen maar deze te koesteren.
Met uitzondering van een deel van aanbeveling vier ziet het college in de adviezen steun
voor de ingezette koers. Het gaat zowel om de organisatorische ontvlechting van
wijkbeheer en wijkregie als om de ontwikkeling van de barometer als instrument voor
wijkgericht samenwerken met interne en externe partners en met wijkbewoners.
De ontvlechting van wijkbeheer en wijkregie heeft medio 2012 zijn beslag gekregen en
met ingang van 2013 heeft dit definitief vorm gekregen in de nieuwe organisatiestructuur.
De wijkbarometer is na een pilot in Katwijk Noord (Hoornes-Rijnsoever) in 2012 als
instrument uitgerold in alle wijken. De meeste wijktafels zijn gevormd net voor of net na
de zomer. Het college is daarom van mening, reeds zeer actief gevolg te geven aan de
aanbevelingen die de rekenkamercommissie doet. In het navolgende overzicht wordt op
de afzonderlijke aanbevelingen ingegaan.
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Koesteren
1.

Continueer het klantgerichte beheer van de openbare ruimte op wijkniveau via de
wijkserviceteams.

Reactie college: Dat gaan we zonder meer doen; de wijkserviceteams staan op geen
enkele manier ter discussie
2. Ontwikkel het verzamelen en delen van informatie op wijkniveau verder door via
de bestaande structuren en instrumenten zoals de wijkraden, wijktafels, de relatie
met maatschappelijke partners en de wijkbarometer.
3. Richt de activiteiten van de wijkregisseur op het verzamelen/delen van informatie
op wijkniveau en het verbinden van de juiste partners. Dit is al in gang gezet door
de rol van wijkregisseur te verschuiven naar die van informatiemakelaar.
Reactie college: Dit is een zwaartepunt in het huidige functioneren van de
wijkregisseurs. Het gezamenlijke bepalen van focus en doelstelling is hierin net zo
belangrijk als de betrokkenheid van burgers in de verzamelde gegevens en in de
uitwerking en uitvoering van een effectieve aanpak.

Afscheid nemen/ verder ontwikkelen
5. Gebruik voor het in beeld krijgen van welke maatschappelijke opgaven dan ook, en
de daaruit voortvloeiende keuze voor een territoriale afbakening, de op
wijkniveau verzamelde informatie
Reactie college: Dit is de basis voor het formeren van thematafels rond gezamenlijk
bepaalde prioriteiten; uiteraard worden problemen aangepakt op het schaalniveau dat
relevant is voor de betrokkenen (op welk niveau worden problemen ervaren?) en voor de
aanpak (op welk niveau kunnen problemen worden aangepakt?)
6.

Werk toe naar een opgave gestuurde werkwijze. Flexibiliseer de ambtelijke
organisatie en stel hierbij de werkwijze in plaats van de organisatiestructuur
centraal. Organiseer flexibele teams, ongeacht de staande organisatiestructuur.
Organiseer mensen, informatie en middelen rondom een maatschappelijke
opgave (en passende territoriale afbakening). Betrek hierbij ook maatschappelijke
partners en burgers.

Reactie college: Aan de thematafels per wijk wordt gezamenlijk vastgesteld welke
maatschappelijke opgave er in een wijk ligt, welke aanpak erop los wordt gelaten en wat
daarbij de taakverdeling is.
Intern worden die medewerkers/ teams betrokken die mogelijkheden hebben om bij te
dragen aan een oplossing. Extern worden maatschappelijke partners en burgers
(vertegenwoordigers van de wijkraad) betrokken, die de problemen ervaren en/of die bij
kunnen dragen aan een oplossing.
In de organisatorische aanbevelingen zien wij de uitgangspunten van het HRM-beleid en
de Flexafdeling terug. Verdere organisatorische maatregelen overwegen wij niet. De
organisatiestructuur is immers recent gewijzigd. De structuur opnieuw ter discussie
stellen is op dit moment niet wenselijk.
4. Laat - behalve voor het beheer van de openbare ruimte - de term „wijkgericht
werken los. Kies hiervoor het leidende principe dat de juiste territoriale
afbakening afhankelijk is van de maatschappelijke opgave die voorligt. Zorg
ervoor dat alle partijen (raad, college, ambtelijke organisatie, maatschappelijke
partners, wijkraden) hetzelfde beeld hebben bij dit principe.
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Reactie college: Het leidende principe van de informatieverzameling blijft het niveau
van de wijk. De rol van de wijkregisseur als informatiemakelaar staat centraal, zowel in de
huidige praktijk als in de aanbevelingen. Omdat het afschaffen van de term op zichzelf
niet leidt tot het verdwijnen van de verschillende beelden, verwachten wij niet dat dit een
oplossing is voor het gesignaleerde ontbreken van een eensluidend beeld van wat
wijkgericht werken inhoudt.
Aan de thematafel bepalen de deelnemers gezamenlijk het niveau waarop de aanpak
gericht moet zijn. Soms zal dit inderdaad het niveau zijn van de hele wijk – bijvoorbeeld
bij „voorzieningen‟ – maar soms zal een aanpak gericht zijn op een specifiek deel van de
wijk – bijvoorbeeld als het gaat om verkeer of sociale cohesie.
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