
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 14 
 
1. Onderwerp: 
 

Experiment buurtbudgetten         

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

12 mei / 3e cyclus 2011 

 Raadsrotonde in Drufabriek  

 Gemeenteraadsvergadering in Drufabriek 

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie: ……………………. 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

Door te starten met een experiment wijk- en buurtbudgetten wordt ervaring 
opgedaan met het realiseren van integrale effecten op ruimtelijk en sociaal 
gebied m.b.t. een goed woon- en leefklimaat, sociale binding, bevordering van 
de leefbaarheid en zelfredzaamheid. Aan de hand van deze ervaring kan beleid 
worden ontwikkeld.   

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel 
Memo projectvoorstel combinatie fysieke en sociale buurtbudgetten d.d. 12 april 
2011 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

Nee 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: W.E.N. Rijnsaardt 

13 Meer informatie 
bij:  

A. Ros 0315 – 292 407 a.ros@oude-ijsselstreek.nl 

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 

 



Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 12 mei 2011   

Bundelnummer : 14   

 
Onderwerp  : Starten met Wijk- en buurtbudgetten   (11int00331) 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Starten met wijk- en buurtbudgetten met middelen uit de bestaande begroting. 
2. Ervaring opdoen met het realiseren van integrale effecten op ruimtelijk en sociaal gebied met betrekking tot 

een goed woon- en leefklimaat, sociale binding, bevordering van de leefbaarheid en zelfredzaamheid. 
 
 
Aanleiding 
In diverse wijken heeft de gemeente in 2010 ervaringen opgedaan met onderwerpen als veiligheid, 
beheer openbare ruimte en projecten. Nu willen College en Raad in de hele gemeente bewoners 
meer gaan betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid en bij alle overige ontwikkelingen in 
hun wijk. Wijkgericht werken is een manier om burgers mee te laten denken over zaken die spelen 
in hun wijk en om hen mee te laten werken aan de aanpak van deze zaken om de leefbaarheid te 
optimaliseren. 
 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Wijkgericht werken moet uiteindelijk leiden tot samenwerking tussen bewoners (buurten), 
instellingen (Wonion, Politie, Fidessa en zorg- en dienstverleners) en de gemeente. De 
opdracht die voorheen schoon, heel en veilig was wordt nu schoon, heel, veilig, prettig en 
zorgzaam!  Met dit voorstel geven we invulling aan onze veranderende rol als overheid 
(gemeente): meer overlaten aan de inwoners. 

 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 De doelstelling van deze verbreding is het verstevigen van het fundament en de eigen identiteit in de 

samenleving. De Raad heeft in een unaniem gesteunde motie om deze aanpak gevraagd 
1.2 Het realiseren van een goed woon-en leefklimaat voor de inwoners draag bij aan de aantrekkelijkheid 

van de gemeente   
1.3 Het stimuleren van sociale binding, noaberschap en zelfredzaamheid bevordert participatie van alle 

inwoners 
 

Kanttekeningen 
a. Er is in onze gemeente nog geen ervaring opgedaan met deze werkwijze, deze ervaring zal al 

werkende weg moeten worden opgedaan en vertaald naar beleid, dat vraagt een andere aanpak 
dan het implementeren van een regulier beleidsproces 

b. Er is geen zicht op de hoeveelheid middelen die beschikbaar gesteld dienen te worden. Voorlopig 
wordt uit de bestaande begroting een werkbudget vastgesteld. Mogelijk dient dit budget te worden 
bijgesteld 

c. De middelen moeten nog worden vrijgemaakt uit diverse bestaande budgetten. 
 

Kosten, baten, dekking 
Gelden komen uit de bestaande begroting. Met nadruk: vaak kan het om faciliteren gaan en niet om geld.  
 
Uitvoering 
Zo simpel mogelijk houden: zo min mogelijk regels en structuren. 
 
Planning 

• Start in mei 2011 
 
Personeel 

• In faciliterende zin  
 



Communicatie/participatie 
 
Evaluatie/verantwoording 
 

• December 2011 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
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