Schriftelijke vragen aan college van B&W
Registratienr.:

32/15

Datum: 17 mei 2015
Onderwerp: Rv 15/18 Evaluatie Pilot Wijkgericht Werken
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te
beantwoorden:
1. Ad “Sleutelfiguren”
Sleutelfiguren” (blz.2)
• Op welke argumenten wordt het voorstel om sleutelfiguren te

faciliteren gebaseerd?
• Waaruit blijkt er behoefte is aan sleutelfiguren in de wijk om het
wijkgericht werken te verbeteren?
• Wat wordt er dan gefaciliteerd en waartoe worden bewoners in
staat gesteld?
Toelichting: In het raadsvoorstel dd. 13 mei 2015 worden deze
vragen wel gesteld maar niet beantwoord. Het gebruik
van het neologisme “buurtverbinder” maakt de zaak er
niet helderder op.
• Welke criteria zijn bij wijkgericht werken aangelegd wat betreft

het selecteren, benoemen en uitsluiten van sleutelfiguren en
buurtverbinders? Mogen sleutelfiguren en/of buurtverbinders
bijvoorbeeld politiek actief zijn? Een strafblad hebben?
• Waar en door wie zijn die criteria vastgesteld?

2. Ad “Rond sociale vraagstukken kunnen
kunnen we dus meer gebruik maken
van bestaande netwerken op wijkniveau”
wijkniveau” (blz.3
(blz.3)
• Hoe moet ik me dat voorstellen?
Toelichting: Gaan hulpverleners bijvoorbeeld een alcoholist na een
tip van wijkgerichte buren aan de gemeente
benaderen?
• Wie is met “we” bedoeld? De sleutelfiguren? De buurtverbinders?

Gemeenteambtenaren?
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3. Ad “maar wel graag in samenspraak met de gemeente.”
gemeente.” (blz.4
(blz.4)
•

Is dit typisch voor deze pilot of houdt de gemeente bij
wijkgericht werken de touwtjes in handen?

Toelichting: “In samenspraak” impliceert een vrijblijvende rol voor
de gemeente, bijvoorbeeld als facilitator,
subsidieverlener – we zien in de pilot echter dat de
gemeente zelf het initiatief neemt en de regie en
controle nastreeft.
4. Ad “Om hulp en zorg voor elkaar simpeler en minder
bureaucratisch
bureaucratisch te maken”
maken” (blz.4
(blz.4)
•

Naar welke bureaucratische vorm van “hulp en zorg voor elkaar”
wordt hier gerefereerd??

5. Ad “Waarom wil je het meten?”
meten?” (blz.5
(blz.5 en op blz.6)
blz.6)
•

Bent u het eens met de stelling dat meting (en evaluatie) tevens
tot doel moeten hebben om te bepalen of wijkgericht werken
een goed idee is, of het een goede besteding van tijd en geld
is!!?

6. Ad “Aantal deelnemende bewoners”
bewoners” (blz.6
(blz.6)
•

Waarom is dit een succesfactor?

Toelichting: Is een actie van tien bewoners dus per definitie
succesvoller dan een actie van twee bewoners?
Jan Wilms
Gemeentebelangen
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