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Onderwerp: 

3e raadsinformatiebrief pilot Gebiedsgericht Werken (Harmeien en Molenvliet) 

Kennisnemen van: 

De derde raadsinformatiebrief over het verloop en de stand van zaken van de pilot Gebiedsgericht Werken 
die nu halverwege de pilotperiode is. 

Inleiding: 

In twee eerdere raadsinformatiebrieven (resp. 18R.00171 d.d 27 maart jl. * 18R.00429 d.d. 21 augustus jl.) 
bent u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de pilot Gebiedsgericht Werken. 
Deze 3 e raadsinformatiebrief informeert u over de stand van zaken nu de pilot zich (bijna) halverwege de 
pilotperiode bevindt. 

Kernboodschap: 

De pilot in het 3 e en 4 e kwartaal: 

Lag in het 1 e en 2 e kwartaal de nadruk vooral op het opstarten, de voortgang, netwerken en de 0-meting, in 
het 3 e en 4 e kwartaal heeft de pilot zich gericht op: 

-voortgang en verdieping wat vloeit concreet voort uit de netwerklunches, wat gaan we doen op het 
gebied van initiatieven, wat heeft de dorpsagenda Harmeien gebracht, wat 
gaat het wijkplatform Molenvliet doen 

-verbreding hoe verhoudt zich de pilot GGW met de transformatie proces in het sociaal 
domein 

-start met visievorming waarin samenhang (met andere domeinen) toekomst en inbedding (in de 
organisatie 
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Voortgang en verdieping in Harmeien en Molenvliet 

Molenvliet 

Het wijkplatform Molenvliet 
Het wijkplatform heeft inmiddels digitaal een groot aantal inwoners binnen Molenvliet bereikt en heeft 
zichzelf gepresenteerd aan de wijk tijdens het 35 jarige bestaan van het winkelcentrum. Het wijkplatform is 
op deze dag in gesprek gegaan met inwoners aan de hand van een vragenlijst (welke vooraf is afgestemd 
met de wijkambtenaar). De opbrengst van ongeveer 160 vragenformulieren geeft een beeld weer van 
Molenvlieters die hun wijk als groen en ruimtevol ervaren. Wensen zijn geuit op het gebied speeltuinen 
(vernieuwing) en een plek om elkaar te ontmoeten en waar leuke activiteiten worden georganiseerd. 
Daarbij werd het winkelcentrum genoemd als plek waar men op dit moment elkaar tegenkomt. 
Het wijkcentrum is voor inwoners geen plek die zij als toegankelijk ervaren; zij zien dit als een gebouw van 
stichting Sinar Maluku. 

Wijkcentrum 
De uitkomst van de enquête is meegenomen in de gesprekken over het beleid rondom het vormen van 
multifunctionele accommodaties (MFA) en de gesprekken met de huidige beheerstichting Sinar Maluku. 
Actueel zijn er gesprekken ingepland om vanuit het beheer van het wijkcentrum te komen tot een 
samenwerking met het platform met als doel samen op te trekken richting de inwoners van de wijk. 
De wijkwethouder heeft naast het bezoeken van dit event, kennisgemaakt met het beheer van wijkcentrum 
Sinar Maluku en het platform. 

Vanuit de verbouwing van het wijkcentrum is er, tijdens de inmiddels 2 d e netwerklunch, een oproep gedaan 
aan de (inmiddels 45 aanwezige professionals en vrijwilligers) om elkaar te ontmoeten in het wijkcentrum 
dat 3 dagen in de week open gaat hiervoor. Professionals, vrijwilligers en inwoners kunnen er terecht voor 
ontmoeten en koffie. 
De wijkverpleging werkzaam achter de voordeur promoot deze koffieochtenden bij hun cliënten in de wijk 
en er zijn ideeën om vanuit de wijkverpleging om een eerste bezoek aan het wijkcentrum te begeleiden. 
Recent heeft een bestaande wandelclub besloten om te starten vanuit het wijkcentrum en de wandelclub 
open te stellen via social media voor inwoners uit de wijk om mee te lopen. 

Her gaat goed maar kan ook beter 
Kortgeleden, zaterdag 24 november, is het wijkcentrum opnieuw geopend. Deze opening heeft aanleiding 
gegeven voor nieuwe constructieve gesprekken tussen Platform en de beheersstichting Sinar Maluku 
(beheer wijkcentrum). Aanleiding voor deze gesprekken is de input van inwoners uit de enquête rond het 
wijkcentrum te bespreken en vorm te gaan geven. 

Rond de communicatie over het weghalen van een half pipe in Molenvliet zijn er onduidelijkheden ontstaan 
in de weg naar besluitvorming over weghalen, welke heeft plaatsgevonden voordat het platform was 
opgericht. Hierbij is opnieuw de beleving dat er voor de wijk Molenvliet niet wordt geïnvesteerd in het 
vernieuwen van speeltuinen en dat in andere wijk van Woerden er wel geïnvesteerd wordt in speelplekken 
(bijv. de nieuwe skatebaan in Snel en Polanen). 

Verder... 
Op dit moment speelt er de verhuizing van de JOP (Jongeren Ontmoetings Plek), waarbij verschillende 
partijen kijken welke plek richting de toekomst de beste plek kan zijn. 

Vanuit GroenWest, WoerdenWijzer, de handhavers en de wijkagent hebben, samen met inwoners, 
gesprekken plaatsgevonden over de buurt rondom Wederikveld. Partijen zien dit als een kwetsbare buurt 
met spanningen en krachten. Met interventies geopperd vanuit bovengenoemde partijen kan mogelijk 
verschil worden gemaakt. Heel concreet heeft GroenWest plannen om te gaan renoveren. Dit kan een 
mooie aanleiding zijn vanuit verschillende invalshoeken de leefbaarheid van Wederikveld naar een ander 
niveau te tillen. 

Vanuit het plan van aanpak ledereen Doet Mee is er de werkgroep Inclusieve buurt. Om concreet aan de 
slag te gaan is voor de wijk Molenvliet gekozen. De plattegrond met initiatieven, gebruikt in het 
rondetafelgesprek tijdens het bezoek van minister Hugo de Jonge, zal een start vormen voor het aanjagen 
van initiatieven in de wijk. De plattegrond komt te hangen in het wijkcentrum Molenvliet. 
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Rond de openbare ruimte zijn er ideeën ontstaan om de wijkplatforms mee te nemen in het 
meldingssysteem rond afsluitingen in de wijk en een straal daaromheen. 

Harmeien 

De dorpsagenda 
De dorpsagenda is vastgesteld. Het platform heeft dit gedaan n.a.v. een enquête in het dorp en twee 
avonden in werkgroepjes. Er worden vakinhoudelijke ambtenaren gekoppeld aan de diverse onderwerpen 
om in 2019 zoveel mogelijk te komen tot actie en/of een concrete planning. 
Wat opvalt is het aantal inwoners dat de platformavonden bezoekt. Dit zijn er over het algemeen minder 
dan wenselijk om te kunnen stellen dat de mening van Harmeien hier wordt uitgedragen. Voor 2019 worden 
er dan ook ((door het platform zelf) acties ingezet m.b.t. communicatie en het verbreden van het draagvlak 
van het platform zelf. 

Initiatief 
Het plan dat er is om een kinderboerderij te ontwikkelen (inwonerinitiatief) staat ook op de dorpsagenda 
vanwege het draagvlak dat bleek uit de enquête. Het is nu nodig om inwoners te verzamelen die hierbij 
willen helpen. 

Netwerklunch met opbrengst 
De tweede netwerklunch is geweest. Hieruit is het initiatief van GroenWest en politie voortgekomen om 
inloopavonden voor inwoners te organiseren. De eerste inloopavond heeft plaatsgevonden op 28 november 
jl. en is bezocht door ongeveer 40 inwoners. 
Door intensievere samenwerking en het delen van signalen gaat GroenWest ook een tijdelijke werkplek in 
de wijk creëren waar ook politie en WoerdenWijzer gebruik van gaan maken. Doel is om problematiek in de 
buurt op te lossen en escalatie te voorkomen. 

Ook is het initiatief ontstaan vanuit het platform om elke maand samen te komen met de welzijnscoach, 
thuiszorg, bibliotheek en een fysiotherapeut om signalen in Harmeien te delen en integraal op te pakken. 

Ten behoeve van ontwikkeling van integraal ouderenbeleid in Harmeien zijn overleggen gaande tussen de 
gemeente en de partners in het veld (zoals fysiotherapeut, welzijn, bibliotheek, thuiszorg). Er is een thema 
gekozen waar mee aan de slag wordt gegaan. Via Raedelijn worden ook de huisartsen aangehaakt. 

Veiligheid 
De overleggen van het BVT (Buurt Veiligheid Team) gaan starten op operationeel niveau. Het eerste 
overleg is op 4 december (met politie, handhaving en gemeente, indien nodig op uitnodiging 
toezichthouder, woningbouwvereniging en jongerenwerk). 

Ontwikkelingen rondom het dorpshuis 
Om het dorpshuis optimaal te kunnen doorontwikkelen naar een Huis van Harmeien vinden gesprekken 
plaats met vele (direct) betrokkenen, waaronder de dorpsambtenaar. 

Voorbeide pilotgebieden geldt: 

Verbinding met de gemeentelijke organisatie 
Intern wordt onverminderd het gesprek aangegaan met collega's. Waar nodig haken de dorps- en wijk 
ambtenaar aan bij gesprekken met inwoners. Dit kan een bemiddelende rol zijn, een integrale blik 
stimuleren of de functie van smeerolie hebben. 
De groep collega's die enthousiast worden van deze manier van werken, dichtbij inwoners op een 
kansgerichte gebiedsgerichte manier, wordt langzamerhand groter. 

Initiatievenloket 
Samen met de platforms zoeken we naar een passende invulling van de behoefte aan een initiatievenloket. 

Verbreding Gebiedsgericht werken 
De vorige raadsinformatiebrief over de pilot Gebiedsgericht werken sloten wij af met de volgende tekst: 

-Aandacht voor preventie S casemanagement Om het aanbod van zorg beter te laten aansluiten op de 
leefwereld van inwoners onderzoeken we de beste manier om dicht bij de inwoner het gesprek aan te gaan 
(minder vanuit het stadhuis, meer vanuit wijk, dorp en buurt). Hierin krijgt het casemanagement een plek 
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alsook de (voorliggende) voorzieningen. 

Wij nemen u graag mee in de stand van zaken van het casemanagement, het sociaal werken in de wijk en 
de wijk- en dorpsanalyses: 

Casemanagement: 
Uit de evaluatie van het Sociaal Domein blijkt dat inwoners langer en beter begeleid willen worden door 
WoerdenWijzer. Daarbij willen ze bovendien een vast aanspreekpunt. Het college heeft beide 
verbetermogelijkheden omgezet in de ambitie om casemanagement in te voeren in het Sociaal Domein. 
Het college werkt momenteel met diverse in- en externe partijen uit hoe dit precies moet gaan werken. Het 
resultaat is bepalend voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning van onze inwoners en het werk van onze 
medewerkers. 

Sociaal werken in de wijk 
Hoe het casemanagement er ook precies uit komt te zien, wij hebben als college alvast het voornemen 
uitgesproken dat wij beter willen aansluiten op de leefwereld van onze inwoners. Dat betekent dat 
WoerdenWijzer voortaan niet meer alleen werkt vanuit het stadhuis. Als het logischer is om aan te sluiten 
op andere werkplekken, dan doen we dat. Dat kan voor jongeren bijvoorbeeld op school, maar voor andere 
doelgroepen in het Sociaal Domein op diverse plekken in de wijk. Ook hiervoor geldt dat we momenteel 
druk zijn met de voorbereiding van deze verandering. 

Wijk- en domsanalvses 
Het is onze ambitie om als gemeente in de volle breedte beter te luisteren naar de behoeften van onze 
inwoners. Daarnaast nemen wij de input vanuit de O-meting van de pilot Gebiedsgericht Werken serieus 
waarin de behoefte aan meer gestructureerde cijfermatige input sterk naar voren komt (zie O-meting bij 
'Weten wat er leeft'). Daarom werken wij momenteel wijkanalyses uit. Deze zijn begin december besproken 
met de dorps- en wijkplatforms. De wijkanalyses zijn belangrijke inbreng om samen met inwoners en 
betrokken partijen in gesprek te gaan over het voorzieningenniveau in de wijk, de ondersteuningsbehoefte, 
activiteiten en de samenwerking met de gemeente. 

De ontwikkeling van het Gebiedsgericht Werken valt samen met de verdere ontwikkeling van het Sociaal 
Domein. De aansturing van beide projecten is in samenhang. 

Start met visievorming 
In 2019 zal aandacht worden besteed aan de verdere visievorming rondom het Gebiedsgericht Werken. De 
visievorming zal zich richten op de vijf volgende onderwerpen: 

1) Doel van het Gebiedsgericht Werken 
Waar zijn we (nu) van? Waar blijven we van? En hoe doen we dat? Aan de orde komen de mogelijkheden 
voor inbedding Gebiedsgericht Werken (methodiek Erasmus Publieke waarden, Gebiedsgericht werken 
structureel onderwerp op college- en raadsvoorstel), intervisiebijeenkomsten. 

2) Informatievoorziening in het Gebiedsgericht Werken 
Hoe ontsluiten we op een juiste manier informatie zodat we weten wat er leeft in het gebied? Het mogelijk 
starten van gebiedsbriefings. 

3) De gebiedsgerichte infrastructuur 
Wie is van welk gebied? hoe vinden we elkaar op een gemakkelijke manier, hoe houden we feeling met het 
gebied? Hoe zorgen we dat onze infrastructuur beter aansluit op 'buiten'. 

4) Status, positie, representativiteit van de wijk- en dorpsplatforms 
We onderzoeken welke kaders nodig zijn voor de wijk- en dorpsplatforms en bieden scenario's voor de 
verschillende vormen van bewonersparticipatie waarbij ook subsidie een rol gaat spelen. 

5) Kaders voor initiatieven 
Wanneer is een initiatief een initiatief? Hoe breed gedragen moet een initiatief zijn? Welke link is er bij 
initiatieven met wat er nodig is in de wijk of dorp? Moet er een relatie zijn met de wijk-1 dorpsanalyse? 
Welke rol heeft een Platform bij initiatieven? Wat helpt initiatieven verder (structureren? Aanjagen?). Bij 
deze onderwerpen sluiten we aan op de tijdens de begrotingsbehandeling aangenomen motie 
"Ondersteunen van Inwonersinitiatieven". 
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Overleg met de (alle) wijk-en dorpsplatforms 
Op 3 december 2018 vond de vierde bijeenkomst (gedurende de pilot GGW) met de wijk-en dorpsplatforms 
plaats over de voorgang van de pilot. Deze bijeenkomsten met alle Platforms blijken aan twee kanten 
meerwaarde op te leveren: het bijpraten over de pilot GGW en tegelijkertijd het elkaar ontmoeten als 
Platform en van elkaar leren. In deze laatste bijeenkomst is, naast de voortgang over de pilot, vooral de e-
meting uitgelicht, is er gesproken over de herijking van subsidies en is het proces naar het advies over de 
pilot Gebiedsgericht Werken alvast aangestipt. Platforms gaven aan nauw betrokken te willen zijn bij het 
proces richting het advies over de pilot. 

Financiën: 

De pilot wordt uitgevoerd binnen de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen voor 
gebiedsgericht werken. De wijk-en dorpsambtenaar hebben hiertoe een bescheiden apart budget ter 
beschikking gekregen, waarbij we er zoveel mogelijk naar streven om de reguliere budgetten van de 
organisatie te gebruiken om op lokale behoeften in te spelen. 

Vervolg: 

Beslismoment 
Het advies over de pilot Gebiedsgericht Werken wordt uitgebracht in een raadsvoorstel dat u in april 2019 
kunt verwachten. 

In dit raadsvoorstel komt het volgende aan bod: 

» de evaluatie van de pilot (e-meting 

« de wijkanalyse Molenvliet, de dorpsanalyse Harmeien 

» het (gelopen) proces naar het advies over de pilot Gebiedsgericht Werken 

» de stand van zaken rondom de visievorming Gebiedsgericht Werken 

» het advies voor 2020 en verder naar aanleiding van de bevindingen van de pilot en de uitkomst van 
de e-meting. 

Bijlagen: 

De secretaris, 

drs. M.H.J. van Kr V. 

Pagina 5 van 5 


