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Verwey-Jonker Instituut

1 Wijkraden op proef

1.1 Aanleiding en achtergrond

Met de installatie van de wijkraad Zuidwest in oktober 2002 beschikken de tien
wijken in Utrecht ieder over een wijkraad. De wijkraden dienen een sleutelrol te
vervullen in het versterken van de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk en bij
het beleid. De kern van deze benadering bestaat uit het vergroten van de invloed
van burgers en andere actoren op wijkniveau, het verbeteren van de zichtbaarheid
en aanspreekbaarheid van het college en ambtelijke diensten en het bereiken van
concrete resultaten. De oprichting van wijkraden borduurt voort op de bestaande
aanpak van het wijkgerichte werken. Utrecht maakte eind jaren tachtig een begin
met wijkgericht werken met de oprichting van wijkbureaus, in 1994 gevolgd door
de oprichting van wijkcommissies1. De wijkaanpak sluit aan bij en steunt op de
bestaande infrastructuur van wijkbureaus met de daaraan verbonden wijkmana-
ger, assistent wijkmanager en accountmanagers vanuit diverse diensten (Dienst
Stadsbeheer, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, GGD, Dienst Stedelijke
Ontwikkeling, Ontwikkelingsbedrijf Utrecht). Daarmee wil de gemeente Utrecht
haar wijkaanpak versterkt voortzetten.

Aan de oprichting van de wijkraden zijn enkele experimenten met nieuwe vormen
van bewonersparticipatie vooraf gegaan. Deze vonden plaats in de vorm van
“overleggroepen nieuwe stijl” in drie wijken: Binnenstad, Zuid en Noordwest. De
overleggroepen stonden model voor een nieuw te creëren overlegstructuur.
Daarmee wilde de gemeente ervaringen opdoen met vormen van bewonersoverleg
op niveau van de wijk. De aanleiding was de onvrede bij zowel de gemeente als bij
bewoners over de bestaande vormen van participatie en overleg op wijkniveau.
Die vormen werden gekenschetst als verouderd, te voorspelbaar en negatief van
toon. Daarnaast vormden de bestaande bewonersvertegenwoordigingen een
slechte afspiegeling van de wijk. Bovendien was het overleg onvoldoende gericht
op en geschikt voor beïnvloeding van het gemeentelijke beleid. Het laatste was
vooral een argument van bewoners waarmee zij wezen op de onduidelijke positie
van het wijkbureau, waarmee de bewoners overleg voerden, binnen het gemeente-
lijk apparaat. Verder speelde het gevoel onvoldoende serieus genomen te worden
door de gemeente een rol. De experimentele overleggroepen dienden te voorzien
in een structurele en continue participatie van bewoners aan de ontwikkeling van
de wijk. Daarover zouden zij kunnen meepraten op een de projecten en het
dagelijks beheer overstijgend niveau.

1 Wijkcommissies zijn commissies van raadsleden in de wijk.
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De experimenten zijn in 2001 uitvoerig geëvalueerd (Huygen en Spierings, 2001).
De belangrijkste conclusie was dat de opgedane ervaringen met de overleggroepen
voldoende aanleiding vormen voor vernieuwing van het wijkoverleg in de vorm
van wijkraden. Daarbij konden de opgedane ervaringen tevens als leerervaringen
dienen voor het optimaliseren van het overleg in de andere wijken. Verbetering
van het proces van bewonersbetrokkenheid, uiteraard in relatie tot de gemeente,
diende daarbij voorop te staan. Met de overname van deze conclusie door de
gemeente Utrecht is de basis gelegd voor de introductie van de Utrechtse wijkra-
den zoals die nu in alle wijken van start zijn gegaan.

Tezamen met de wijkraad worden per wijk nog verschillende andere instrumenten
ingezet. Het gaat om wijkraadpleging, het betrekken van de wijkraad bij het
wijkprogramma, wijkwethouder, wijkspreekuur en raadscommissie voor de wijk.
De toepassing van deze instrumenten is vastgelegd in spelregels (“De Spelregels”,
2001) die zijn opgesteld door de gemeente in samenspraak met andere belangheb-
benden in de wijken. Daarnaast en eveneens verbonden aan de taken en bevoegd-
heden is er een stappenplan opgesteld. In zowel de spelregels als het stappenplan
worden de verschillende instrumenten van de wijkaanpak met elkaar in verband
gebracht. Ook wordt er een nadere uitwerking van de plaats en de rol van deze
instrumenten in de beleidscyclus van de gemeente Utrecht gegeven. De proefperi-
ode is op deze manier een experiment voor alle betrokkenen, zowel voor de
bewoners als voor ambtenaren en politici.

Van deze instrumenten hangen de wijkraadpleging en het wijkprogramma sterk
samen met de wijkraad. De wijkraadpleging wordt gezien als een belangrijk
instrument voor de wijkraad om voeling te houden met de wijk, terwijl het
wijkprogramma in nauwe samenspraak met de wijkraad tot stand moet komen. De
wijkraadpleging dient als instrument van de wijkraad voor het opsporen van
thema´s voor het wijkprogramma.

De uitvoering van de wijkaanpak is verbonden aan een proefperiode van twee jaar,
welke afloopt eind 2003. Gedurende deze periode heeft de afdeling Openbare orde,
Veiligheid en Bestuurlijke organisatie (OVB), een onderdeel van de Secretarie,
sector Bestuurszaken, tot taak om de ontwikkeling van de wijkaanpak en de
daarvan deel uitmakende instrumenten te ondersteunen. Daarnaast draagt zij bij
aan de verdere ontwikkeling, onder meer door aansturing van monitoring en
evaluatie. Voor het laatste heeft OVB een raamovereenkomst met de gemeentelijke
afdeling Bestuursinformatie afgesloten. Naast evaluatie van de wijkraden en de
wijkraadpleging gaat het in deze overeenkomst om evaluatie van de modules
(spreekuur van de) wijkwethouder, raadscommissies voor de wijk, de wijkaanpak
in de ambtelijke organisatie en burgerpeiling van de wijkaanpak. De afdeling OVB
heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd de wijkraden en de wijkraadpleging te
evalueren en aanbevelingen te doen voor een eventueel vervolg.

1.2 Vraagstelling

Aandachtspunten

Het onderzoek naar de experimenten met wijkoverleggroepen levert tezamen met
het onderzoek naar experimenten met besteding van wijkbudgetten (zie Huygen
en Swinnen, 2001) veel informatie op over ervaringen met bewonersparticipatie en
het wijkgerichte werken. Daaruit komen verschillende leerpunten naar voren. De
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leerpunten hebben betrekking op de inrichting van de wijkraad in relatie tot drie
aspecten:

1. Bewonersinvloed: wanneer, waarover en in welke mate
Het is uit de ervaringen duidelijk geworden dat heldere en formele spelregels en
afspraken van groot belang zijn. Bewoners willen weten wanneer hen om advies
gevraagd wordt, dan wel wanneer ze aangesproken worden om mee te denken of
mee uit te voeren. Elk van deze participatievormen vraagt om aangepaste
werkwijzen, voorbereiding, et cetera.

Ook de verbinding van directe participatievormen, zoals in de wijkover-
leggen en over de wijkbestedingen (participatieve democratie), met het formele
besluitvormingsproces van de gemeenteraad (representatieve democratie) moet
continu onder de aandacht gebracht worden. Het moet ook duidelijk zijn hoe groot
de invloed van de ene vorm op de andere is. Bij het laatste hoort ook inzicht in het
belang van de budgetten die met de te beïnvloeden onderwerpen gemoeid zijn.

2. De wijk vertegenwoordigen: representativiteit en/of legitimiteit
Bij het inrichten van een wijkraad is aandacht voor de wijze waarop de wijk erdoor
vertegenwoordigd wordt. Representativiteit naar onder andere bevolkingssamen-
stelling en buurt wordt nagestreefd. Eerder onderzoek concludeerde dat het erg
moeilijk was om jongeren en leden van etnische groepen bij nieuwe vormen van
inspraak te betrekken. Tegelijkertijd kon worden vastgesteld dat specifieke
werkwijzen om hun noden en behoeften te inventariseren goed werken. Maar het
vasthouden van hun belangstelling gedurende de gehele beleidscyclus lukte nog
nauwelijks.

Continuïteit en coherentie in het participatieproces zijn succesfactoren voor het
aantrekken en vasthouden van vertegenwoordigers. Radiostiltes in de communi-
catie met burgers, en gebrek aan herkenbaarheid van de participatieacties deden
de belangstelling afbrokkelen. Ook de samenhang tussen besluitvormingsprocedu-
res op verschillende terreinen / vanuit verschillende diensten is een succesfactor.
Participanten aan bestaande participatiestructuren in de wijken achtten het van
belang voort te bouwen op hun ervaringen.

3. Bewonersparticipatie als bestuurlijk initiatief
Op basis van het genoemde onderzoek naar de overleggroepen nieuwe stijl moet
worden vastgesteld dat de uitgevoerde pilots slechts tot een beperkte activering
van “nieuw kader” hebben geleid. Juist omdat het initiatief bij de gemeente ligt,
vraagt de Wijkaanpak om zeer intensieve, volgehouden en heldere communicatie.
Het verleden heeft geleerd dat transparantie niet vanzelfsprekend tot helderheid
en herkenbaarheid leidt. Kwaliteit van het proces en deskundigheid van het
procesmanagement zijn dan ook belangrijke randvoorwaarden voor succesvolle
participatietrajecten. Gemeenteambtenaren moeten hiervoor worden toegerust.
Gebruik maken van bestaande structuren en initiatieven (vooral ook van onderop)
wordt in de wijken zeer op prijs gesteld en bevordert het efficiënt gebruik van
bestaande bronnen.

De bovengenoemde aandachtspunten zijn meegenomen in de door de gemeente
opgestelde spelregels voor de wijkaanpak. De spelregels geven daarmee tevens
richting aan de taken en bevoegdheden van de wijkraden.
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Onderzoeksvragen

Zoals gezegd betreft de evaluatie twee instrumenten, namelijk de wijkraad en de
wijkraadpleging. Voor de wijkraad hanteren we de volgende onderzoeksvragen.2

1. Waarin kenmerkt zich de samenstelling van de wijkraad en op welke wij-
ze is deze tot stand gekomen?

2. Wat zijn de verwachtingen en doelen van de wijkraadleden en hoe ver-
houden deze zich tot het functioneren van de wijkraad?

3. Hoe geven de wijkraden in samenhang met de spelregels uitvoering aan
hun taken en bevoegdheden?

4. Hoe zijn de wijkraden betrokken (geweest) bij het opstellen van het wijk-
programma en wat zijn hun ervaringen daarmee?

5. Wat zijn de ervaringen van de wijkraden met betrekking tot hun invloed
op het gemeentelijk beleid?

6. Hoe gaan de wijkraden te werk en welke vormen van ondersteuning en
opleidingsfaciliteiten krijgen zij daarbij aangereikt, respectievelijk worden
daarvoor door hen benut?

De wijkraadpleging wordt geëvalueerd aan de hand van de volgende vragen:

1. Hoe geven de wijkraden in samenspraak met het wijkbureau vorm aan de
wijkraadpleging?

2. Welke inventarisatiemethoden en -technieken worden ingezet?
3. Wie voert de wijkraadpleging feitelijk uit?
4. Welke vraagstelling wordt gehanteerd (inventarisatie van noden / sug-

gesties voor oplossingsrichtingen / vragen naar medewerking in de uit-
voering)?

5. Welke informatie levert de wijkraadpleging in de verschillende wijken op?
Wat is het oordeel van de verschillende actoren over de meerwaarde van
die informatie?

6. Komen burgers ook buiten de wijkraadpleging om met vragen en sugges-
ties en wat is de rol van de wijkraadpleging hierin?

1.3 Opzet en uitvoering van het onderzoek

Het Verwey-Jonker Instituut richt zich voornamelijk op de wijkraden en hun
leden. Voor het interpreteren van de schriftelijke informatie en de gesprekken en
interviews, zijn echter ook de opvattingen van andere betrokkenen van belang.
Deze andere betrokkenen - het gaat vooral om ambtenaren – zijn in het kader van
een andere onderzoeksmodule door de afdeling Bestuursinformatie (BI) benaderd
(zie: “De wijkaanpak in onderzoek”, juni 2002). De uitkomsten van door BI verricht
onderzoek naar de wijkaanpak zijn waar relevant geraadpleegd.

De evaluatie van de wijkraden en de wijkraadplegingen bestaat uit een aantal
deelonderzoeken:

2 Voor een uitgebreide vragenlijst zie bijlage 2.
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Deelonderzoek 1: Beschrijven van startsituatie, context en verwachtingen
Deelonderzoek 2: Volgen en beschrijven van het functioneren van de wijkraden
Deelonderzoek 3: Wijkraadpleging
Deelonderzoek 4: Evaluatie van de wijkraden

Begin 2003 brachten we een tussenrapportage uit over het eerste deelonderzoek.
Het nu voorliggende rapport bevat onze bevindingen uit het tweede, derde en
vierde deelonderzoek.

Het onderzoek naar de wijkraden is in augustus 2002 van start gegaan met het
eerste deelonderzoek. Per wijk werd een dossier aangelegd met daarin schriftelijke
informatie over de wijkraden. De dossiers zijn gedurende de gehele onderzoekspe-
riode bijgehouden. De hierin opgenomen informatie is afkomstig van de afdeling
OVB, door onszelf verzameld via internet of aan ons beschikbaar gesteld door de
wijkraden. De beschikbaarheid van informatie per wijk varieert.

Ten behoeve van het eerste deelonderzoek is op basis van de onderzoeksvragen
een schriftelijke vragenlijst opgesteld. Deze is vervolgens met behulp van de
schriftelijke informatie uit de dossiers verder verfijnd. Ter voorbereiding op de
groepsgesprekken is deze vragenlijst verstuurd aan telkens één van de
wijkraadsleden (meestal de voorzitter) met het verzoek deze ingevuld terug te
sturen. Vervolgens hebben we gedurende de maanden november 2002 – januari
2003 bij elke wijkraad een groepsinterview afgenomen met een afvaardiging van
de betreffende wijkraad. Ten opzichte van de oorspronkelijke planning van deze
fase was er sprake van vertraging in de uitvoering van het onderzoek. De
vertraging heeft enkele duidelijk aanwijsbare redenen:

• De start van de wijkraden is vertraagd. Het proces om te komen tot de
oprichting van de wijkraden duurde in veel wijken langer dan verwacht. Een
aantal wijkraden was nog in oprichting op het moment dat het onderzoek van
start ging.

• Het benaderen van de wijkraden voor deelname aan het onderzoek heeft veel
tijd gekost. De vanwege privacyredenen gekozen wijze van werven3 bleek niet
optimaal. Onder andere vanwege het feit dat een aantal wijkraden naar eigen
zeggen de informatie over het onderzoek niet ontvangen heeft (waarschijnlijk
‘blijven liggen’ bij het wijkbureau of bij individuele wijkraadsleden).

• Een aantal wijkraden wilde de vraag om mee te doen aan het groepsgesprek en
wie dan namens de wijkraad zou deelnemen, eerst voorleggen in een vergade-
ring. Ook dit kostte extra tijd.

• Een aantal wijkraden moest nog overtuigd worden van het belang van
deelname aan het onderzoek. Gezien de recente oprichting kwam in hun ogen
het eerste meetmoment van dit onderzoek te vroeg. Ook had een enkele
wijkraad zelf graag een aandeel gehad in de formulering van de onderzoeks-
vragen.

In deelonderzoek 2 hebben we ons gericht op het monitoren van de wijkraden.
Door inkorting van de proef- en onderzoeksperiode hebben we het vierde
deelonderzoek, de evaluatie van de wijkraden, geïntegreerd in dit tweede
deelonderzoek. Daarnaast hebben we het derde deelonderzoek, de evaluatie van
de wijkraadplegingen tot uitvoering gebracht en afgesloten. De benodigde

3 De afdeling OVB vroeg de wijkraden schriftelijk via de wijkbureaus om medewerking en om een contactpersoon

door te geven die dan door de onderzoekers benaderd kon worden.
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informatie is op verschillende manieren verzameld. Gebruikte methoden zijn
observaties, interviews en analyse van schriftelijke en elektronische informatie.

Enkele opmerkingen bij de planning en uitvoering

De totale voorziene proefperiode van de Utrechtse wijkaanpak in uitvoering is
twee jaar en zou aflopen eind 2003. De looptijd van het onderzoek naar de
wijkaanpak zou dezelfde looptijd kennen, waarna begin 2004 de eindrapportage
zou volgen, voorafgegaan door tussentijdse rapportages per deelonderzoek.
Doordat de startperiode veel langer heeft geduurd dan gepland, is in het voorjaar
van 2003 verlening van de experimentperiode bepleit. Aanvankelijk stemde de
gemeente daar mee in. Later besloot het college toch de oorspronkelijke deadline te
handhaven.

Daardoor zagen we ons genoodzaakt de onderzoeksperiode aanmerkelijk in te
korten. De feitelijke proefperiode werd daardoor teruggebracht tot één jaar.
Concreet hield dit voor het onderzoek in dat deelonderzoek twee en vier werden
samengevoegd.

Deze ontwikkeling zette niet alleen het onderzoek, maar vooral ook de wijkraden
zelf en de betrokken ambtenaren op wijk- en stedelijk niveau onder druk. Het
gevaar bestaat dat dit afbreuk doet aan de waarde van het experiment en daarmee
van de wijkraden. Immers, de wijkraden konden zo niet de hele proefperiode
benutten om zich stevig op de kaart te zetten. Dit speelt nog meer voor de
wijkraden die pas tegen het einde van 2002 van start zijn gegaan. Voor hen was de
proefperiode nog aanzienlijk korter. We hebben daarom zo lang mogelijk gewacht
met de laatste evaluatieronde om zo de wijkraden maximaal tijd te gunnen de voor
hen relevante werkzaamheden te kunnen verrichten en daarmee resultaten te
boeken.

Het onderzoek heeft door deze gang van zaken een dubbele beperking opgelopen.
Enerzijds is de beschikbare ervaring van de wijkraden zelf beperkt gebleven,
anderzijds is er ook aanmerkelijk kortere tijd geweest voor informatieverzameling
en analyse. Daardoor hebben we bijvoorbeeld niet optimaal gebruik kunnen
maken van de in de dossiers verzamelde informatie. Ook moesten we afzien van
twee rondes groepsinterviews met wijkraden. In plaats daarvan is ter aanvulling
op het materiaal uit het eerste deelonderzoek en de dossiers een uitgebreide
schriftelijke vragenlijst uitgebracht waarmee we per wijkraad de ontwikkelingen
en resultaten sinds begin 2003 in kaart wilden brengen. Daarnaast is er een
groepsinterview georganiseerd met de voorzitters van de wijkraden.

Door dit alles valt er over de effecten van de wijkraden nog vrij weinig te zeggen.
Over het proces van totstandkomen van de wijkraden, en over het werkproces
tijdens dit eerste jaar is er echter voldoende materiaal voorhanden om deze
evaluatie – zij het als een tussenevaluatie – zeer de moeite waard te maken.
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Verwey-Jonker Instituut

2 De wijken in vogelvlucht

In dit hoofdstuk geven we in vogelvlucht een kenschets van de wijken4 en hun
participatiegeschiedenissen.

2.1 De Utrechtse wijken

In het kader van de wijkaanpak is Utrecht verdeeld in tien wijken.

[Gemeente Utrecht]

De wijken bestaan op hun beurt weer uit verschillende subwijken:

Binnenstad Noordelijke-, Zuidelijke- en Centrale Oude stad, Museum-
kwartier, Wijk C en Hooch Boulant.

Noordoost Votulast, Witte Vrouwen/Zeehelden-buurt en Tuin-
dorp/Voordorp.

Noordwest Zuilen West en – Oost, Pijlsweerd en Ondiep/2e Daalse-
buurt.

Leidsche Rijn Papendorp, Bedrijvengebied De Wetering, Parkwijk/
’t Zand, Hogeweide, Langerak en Strijkviertel.

4 bron: “Samen leven in Utrecht”, Nieuw Utrechts peil, 2000; Wijkenmonitor, gemeente Utrecht, 2002.
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Oost Oudwijk/Buiten Wittevrouwen, Astede/Gansstraat en
Wilhelminapark/-Rijnsweerd.

Overvecht Taagdreef/Zamenhofdreef, Wolgadreef/Neckardreef,
Zambe-sidreef/Tigrisdreef en Amazonedreef.

Vleuten-de Meern Vleuten/Haarzuilens, De Meern, Veldhuizen.
West Lombok/Leidscheweg, Nieuw Engeland/Schepenbuurt en

Oog in Al/Welgelegen.
Zuid Oud Hoograven/Tolsteeg, Nieuw Hoograven/ Bokken-

buurt en Lunetten.
Zuidwest Kanaleneiland, Transwijk en Rivierenwijk/Dichterswijk.

Tussen de wijken onderling doen zich grote verschillen voor, maar ook is dat het
geval tussen de subwijken. Binnenstad bijvoorbeeld kent verhoudingsgewijs het
grootste aantal alleenstaanden met een laag inkomen, voornamelijk vanwege de
grote studentenpopulatie. Maar bewoners in de categorie midden en hoge
inkomens komen ook veelvuldig voor. De wijk herbergt het belangrijkste winkel-
en zakencentrum van de stad. De Binnenstadbewoner krijgt dagelijks van
gemiddeld zeven personen ‘bezoek’. De bezoekers komen om te winkelen, te
werken of te genieten van de cultuur en de oude stadsarchitectuur. Niettegen-
staande de spanningen tussen de economische bedrijvigheid en leefbaarheid scoort
de wijk hoog in de wijkenmonitor.

Hoog scoren ook de wijken Noordoost en Oost; wijken met relatief veel
hoogopgeleide autochtone bewoners en bijgevolg een sterke economische positie.
Deze wijken zijn onder deze groepen populair vanwege de eigen kenmerkende
architectuur en de nabijheid van de binnenstad. Een uitzondering op dit beeld
vormt de Staatsliedenbuurt binnen de subwijk Votulast in Noordoost. Bijna een
derde van de bewoners in deze buurt is van allochtone herkomst en de werkloos-
heid is groot.

Met de wijken West en Zuidwest neemt de wijk Noordwest sociaal econo-
misch de minst gunstige positie in. In elk van deze wijken is de werkloosheid
groot. In schril contrast hiermee staat het gegeven dat Zuidwest het grootste aantal
arbeidsplaatsen telt. De wijk heeft meer arbeidsplaatsen dan bewoners. De slechte
positie van de wijk wordt voornamelijk veroorzaakt door de situatie in de subwijk
Kanaleneiland. In de wijkenmonitor scoort deze subwijk op vrijwel alle punten
ongunstig en boekt daarmee in de wijkenmonitor de laagste score van de stad.
Kanaleneiland wordt als de onveiligste wijk van de stad ervaren. De sociaal
economische positie van de bewoners is mede door de hoge werkloosheid zwak.

Overvecht laat zich kenschetsen als een typische jaren zestig woonwijk met
veel hoogbouw en aandacht voor de openbare ruimte en groenvoorzieningen. De
laatste twee aspecten vormen de belangrijkste pluspunten van de wijk. De wijk telt
het hoogste aandeel ouderen van alle wijken. Het aandeel allochtonen groeit. Er is
sprake van veel jeugdproblematiek en een toenemende criminaliteit. De bewoners
oordelen daardoor tamelijk negatief over hun wijk, maar ook vanwege de snelle
veranderingen in de bevolkingssamenstelling en de daarmee samenhangende
verzwakking van de sociaal-economische positie van de bewoners. Deze ontwik-
keling dreigt de wijk in de ogen van veel bewoners in een neerwaartse spiraal te
brengen.

De wijk Zuid kenmerkt zich als de meest gevarieerde wijk van Utrecht als
het gaat om fysieke structuur, woningvoorraad en bevolkingsopbouw. Terwijl
sommige subwijken als Nieuw Hoograven en Bokkenbuurt gekenmerkt worden
als tamelijk arme subwijken met veel allochtone bewoners is er sprake van meer
diversiteit in Oud Hoograven en Lunetten in sociaal-economisch opzicht.
Verschillen doen zich ook voor naar de aard van de problematiek. In Oud
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Hoograven/Tolsteeg is dat de verzorging van de openbare ruimte, in Nieuw
Hoograven de criminaliteit en in Lunetten de jeugdproblematiek.

De resterende twee wijken onderscheiden zich van de hiervoor genoemde
in de eerste plaats doordat het gaat om nieuwe wijken. Vleuten-de Meern is dat
vanwege de toevoeging van de gelijknamige gemeente aan de gemeente Utrecht in
2001. Deze toevoeging houdt verband met de ontwikkeling van de vinexlocatie
Leidsche Rijn. De wijk omvat de oorspronkelijke dorpen Vleuten, De Meern en
Haarzuilen en behoren nu met Veldhuizen en Vleuterweide tot de subwijken van
deze wijk. De laatste twee zijn nieuwbouwwijken en als zodanig onderdeel van
Leidsche Rijn. Niettegenstaande de korte periode heeft Vleuten-de Meern zich
ontwikkeld tot een volwaardige stadswijk van de gemeente Utrecht. Sinds de
toevoeging verandert de omgeving van Vleuten en De Meern in rap tempo van een
open weidelandschap in een woonwijk met ruim 11.000 woningen. De huidige
subwijk Vleuten/Haarzuilen scoort op bijna alle indicatoren het hoogst van alle
subwijken. De tevredenheid van de bewoners staat hierbij aan kop.

De laatste wijk is Leidsche Rijn, vrijwel geheel bestaande uit de grootste
vinexlocatie van ons land. Uiteindelijk zullen hier 30.000 woningen moeten
verrijzen voor in totaal 80.000 mensen. Eind 2002 herbergt de wijk nog maar ruim
zesduizend bewoners, voornamelijk levend in meerpersoonshuishoudens met
kleine kinderen. Een groot deel van de woningvoorraad bestaat uit koopwoningen.
De meeste bewoners hebben een relatief sterke economische positie. Het nog
achterblijvende voorzieningenpeil is een van de kritiekpunten van bewoners, naast
parkeervoorzieningen en bereikbaarheid. Maar met name wat betreft het voorzie-
ningenpeil is er ook het besef dat dit een kwestie van tijd is; veel voorzieningen
zullen met de verdere ontwikkeling van de wijk de komende jaren nog gereali-
seerd gaan worden.

2.2 Participatiegeschiedenissen

De Utrechtse wijkaanpak betekent een vernieuwing van het al langer bestaande
overleg met bewonersgroepen. Dit overleg zien we weerspiegeld in de diversiteit
aan participatiegeschiedenissen van de betrokken wijken en subwijken. In de
meeste wijken en subwijken bestaan al langer vormen van bewonersorganisatie in
de vorm van overleggroepen, beheergroepen of bewonersplatforms. Zo kent
Vleuten-de Meern een groot aantal belangengroeperingen, Noordoost heeft
eveneens een levendige organisatiegraad. Overvecht heeft een sterk bewonersplat-
form dat een koepel vormt van de diverse bewonersgroepen in de wijk.

Zowel vanuit de gemeente en wijkbureaus als vanuit bewoners zelf ontstond
in de jaren negentig een toenemende onvrede met de hiermee samenhangende
versnipperde overlegstructuur en het functioneren van de “overleggroepen”. Deze
overleggroepen hebben een permanent karakter, omvatten de hele wijk of een
groot deel daarvan en houden zich bezig met de hoofdlijnen van wijkbeleid. Het
proces waarin gezocht is naar en geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van
overleg tussen bewoners en lokale overheid is niet pas begonnen met het instellen
van de wijkraden. Onder andere in Noordoost, Binnenstad, Noordwest en Zuid
hebben de nodige vernieuwingen reeds plaats gevonden. In Zuid zijn in dit kader
twee overleggroepen opgericht, namelijk in Tolsteeg/Hoograven en in Lunetten.
Tezamen met het wijkoverleg in Binnenstad en Noordwest behoorden deze twee
overleggroepen tot de pilot 'overleggroepen nieuwe stijl', die zoals we in het vorige
hoofdstuk al aangaven de opmaat vormde tot de huidige experimentele aanpak
van wijkgericht werken met de oprichting van wijkraden in alle wijken.
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3 De leden

3.1 Werving

De werving van leden voor de wijkraad heeft op verschillende manieren plaats
gevonden. Het plaatsen van advertenties in huis-aan-huis bladen en werving via
internet vervulden daarin de hoofdrol. Op die manier zijn bewoners opgeroepen
zich kandidaat te stellen voor de wijkraad. Ook zijn een aantal leden destijds
persoonlijk benaderd door bijvoorbeeld de wijkmanager, de wijkwethouder of het
opbouw- of wijkwelzijnswerk. Bij de meeste wijkraden (Zuidwest, Noordwest,
Zuid, Overvecht, Noordoost, West, Binnenstad) was de belangstelling zo groot dat
er geselecteerd moest en kon worden. De selectie vond in die gevallen plaats aan
de hand van een gewenste samenstelling naar geslacht, leeftijd, buurt en herkomst
(autochtoon of allochtoon). Wijkraad West beschikt aanvankelijk naast een
volledige deelname van 25 personen tevens over een lijst van 25 plaatsvervangen-
de leden. De samenstelling van deze wijkraad is op een brede informatiebijeen-
komst door bewoners zelf per buurt en aan de hand van een profiel bepaald uit
een lijst van zo’n 100 aanmeldingen. In andere gevallen hebben wijkmanager en
wijkwethouder een sterkere stem in het kapittel gehad. Voor alle betrokkenen was
duidelijk dat deze laatste uiteindelijk formeel voor de samenstelling verantwoor-
delijk waren.

3.2 Beweegredenen

Interesses en motieven op grond waarvan de leden participeren verschillen,
waarbij persoonlijke en sociaal getinte motieven door elkaar heen lopen. Persoon-
lijke motieven zijn bijvoorbeeld “je steekt er iets van op” of het opdoen van
contacten. Ook het inzetten van persoonlijke vaardigheden behoort tot de
beweegreden van sommigen. Sociale motieven hebben betrekking op het zich in
willen zetten voor de wijk of het willen veranderen van het beleid. Verdeeld over
verschillende wijkraden zijn de beweegredenen voor deelname bij sommige leden
ook ingegeven door hun professionele achtergrond.
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3.3 Samenstelling en verloop

Samenstelling

Volgens de spelregels moet een wijkraad uit minimaal 9 en maximaal 25 leden
bestaan. Alle wijkraden voldoen aan dit criterium. De kleinste wijkraad (Leidsche
Rijn) bestaat uit 10 leden, de grootste (West) telt het maximum van 25 leden.
Alle wijkraden hebben bij de oprichting van de wijkraad rekening gehouden met
een verdeling van leden wat betreft geslacht, leeftijd, buurt en etnische achter-
grond.

De verdeling man/vrouw is in drie wijkraden nagenoeg gelijk (West, Zuidwest en
Noordwest). Andere wijkraden kennen een meer ongelijke verdeling tussen
mannen en vrouwen. In die gevallen zijn de mannen steevast in de meerderheid.
In vijf wijken bestaat eenderde van de wijkraad uit vrouwen. In twee wijken is het
aandeel vrouwen minder dan een kwart.

De leeftijd van de wijkraadsleden varieert tussen 16 en 80 jaar. Jongeren en
ouderen zijn echter het minst vertegenwoordigd. Verhoudingsgewijs zijn de
meeste leden tussen de 35 en 55 jaar oud.

Duidelijk ondervertegenwoordigd zijn de allochtone bevolkingsgroepen.
Uitzonderingen hierop zijn de wijkraden van Noordwest met zes leden van
allochtone herkomst en Overvecht met acht allochtone leden.

Spreiding over de verschillende buurten van de wijk is een belangrijk punt
van aandacht geweest bij de start en is in de meeste gevallen gelukt. Waar dat nog
niet het geval is, wordt deze omissie onderkend en zijn of worden pogingen in het
werk gesteld witte vlekken in te vullen. In die gevallen is er sprake van een of meer
vacatures (de betreffende zetel(s) wordt vrijgehouden).

Om allochtonen in de wijkraad te krijgen is veelvuldig sprake geweest van het
opzetten van pro-actieve wervingscampagnes. Deze zijn in een aantal gevallen
succesvol geweest, bijvoorbeeld in Zuidwest en Overvecht. Daarmee zijn er
daadwerkelijk meer allochtonen bereid gevonden om zich in te zetten voor de
wijkraad, dan in eerdere wijkoverleggen of bewonerscommissies het geval was.
Echter, de deelname door allochtonen blijft nog achter bij wat gelet op de demogra-
fie van de wijk wenselijk is en daarom een belangrijk punt van aandacht: voor de
bemensing van de wijkraden en als doelgroep voor de wijkraadpleging.

Verloop

Sinds de start hebben alle wijkraden te maken gekregen met verloop van leden.
Het betreft op één geval na alleen ‘gewone’ leden. Wegens gezondheidsreden heeft
een van de voorzitters zijn taak moeten neerleggen.

Het aantal vertrekkende leden varieert van één in Leidsche Rijn tot negen in Zuid.
De percentages variëren van 10% tot 47%5. De redenen voor vertrek zijn in 16 (van
de 43) gevallen bekend6: verhuizing vanuit de wijk (4x), drukke werkzaamheden
(3x), benodigde tijdsbesteding (2x), andere zienswijze, paste niet in de groep,
persoonlijke omstandigheden, gezondheidsredenen, te weinig resultaat, ervaren
belangenverstrengeling (lid welzijnsorganisatie). Sommigen zijn ‘gewoon

5 Voor een overzicht zie bijlage 3.
6 Bron: Overzicht Dienst wijken dd. 4 augustus 2003.
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verdwenen’ en hebben zich niet expliciet afgemeld, laat staan hun reden voor
vertrek kenbaar gemaakt. Uit de gesprekken met wijkraadleden over het verloop
werd vooral gewezen op de vereiste tijdsbesteding versus het bereikte resultaat.
Dit is voor meerdere vertrekkende leden een doorslaggevende reden geweest. De
inzet woog niet op tegen de resultaten. De verwachtingen en de werkelijkheid
lopen niet parallel.

Wijkraden erkennen dat nieuwe leden nodig zijn. De vervanging van deze
vertrekkende leden is in ieder geval in West, Noordoost, Binnenstad en Leidsche
Rijn gelukt. Andere wijkraden hebben vacatures. Het werven van nieuwe leden
verloopt vaak moeizaam. Opvallend is het afhaken van allochtone leden. Bijvoor-
beeld in Zuidwest hebben 5 van de oorspronkelijk 8 allochtone leden hun
deelname stopgezet. Ondanks dat het moeilijk blijkt om in de wijkraad een
afspiegeling van de wijk te realiseren wordt tegelijkertijd de samenstelling, onder
andere door wijkraad West, gerelativeerd: “Je moet blij zijn met iedereen die zich
voor de wijkraad in wil zetten”. Wijkraad Oost voegt daaraan toe: “Overigens
merken we op dat een wijkraad een vergaderorgaan is. Zoiets is niet voor alle
bewoners aantrekkelijk. Hierdoor zijn leden van een wijkraad automatisch wel
enigszins van een bepaalde ‘soort’.” Een wijkraadslid uit Zuidwest doet dezelfde
constatering: “Door de manier waarop de wijkraad nu functioneert, dreigt er [..]
een zeer beperkt soort burger over te blijven dat hierin wil participeren” (Van der
Kooij, 2003).

Afspiegeling

Hoewel zowel wonen áls werken in de wijk een criterium is voor deelname aan de
wijkraad, blijken de wijkraden toch met name bewonersorganisaties te zijn. Een
enkele uitzondering daargelaten zijn werknemers in de wijk geen lid van de
wijkraad. In Binnenstad is door deelname van vertegenwoordigers van onderne-
mers en de culturele sector de afspiegeling van de wijk beter geworden. In
Noordoost is een vertegenwoordiger van de welzijnsorganisatie als lid van de
wijkraad opgestapt wegens belangenverstrengeling. In een andere wijk is een
vertegenwoordiger van een welzijnsorganisatie om die reden geen lid geworden
van de wijkraad.

De helft van alle wijkraden geeft expliciet te kennen dat de afspiegeling van de
wijk in de wijkraad sinds de instelling slechter is geworden. Vooral het afhaken
van jongeren en allochtonen baart een aantal wijkraden zorgen. Een van de
redenen die daarvoor genoemd wordt is dat de leesbaarheid van de ambtelijke
stukken te wensen over laat: te moeilijk en te abstract. Het gebruikte jargon en de
ambtelijke benadering van problemen spreken deze mensen niet aan.

Over het niet gekozen zijn van wijkraadleden heerst overwegend tevredenheid.
Het niet gekozen zijn heeft wel consequenties voor taken en bevoegdheden die
wijkraden op zich willen nemen of aan wijkraden (zouden moeten) worden
toegekend. Legitimiteit lijkt belangrijker dan de representativiteit. De legitimiteit
hoeft niet persé gevonden te worden in een precieze afspiegeling van de bevolking
maar wel in het vermogen van de leden om diverse meningen in te brengen. Een
andere legitimatie is het houden van een wijkraadpleging.

Oud en nieuw kader

Hoewel het voor de wijkraden moeilijk is een exacte verdeling te geven kunnen we
constateren dat de verdeling binnen de wijkraden van mensen die al dan niet
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eerder veel contact hadden met de gemeente over hun wijk varieert. In West en
Zuid bestaat de wijkraad uit veel mensen die nog niet eerder veel contact hadden
met de gemeente. In Zuidwest, Noordoost en Leidsche Rijn is de verdeling
ongeveer gelijk. In de overige wijken zijn de wijkraadleden die al eerder contact
hadden duidelijk in de meerderheid (driekwart van de leden of meer).

De gemeente wilde via de wijkraden met meer en andere mensen in contact te
komen over hun wijk. Of het gelukt is om deze nieuwe netwerken aan te boren,
daarover lopen de meningen van de wijkraadleden uiteen. Een klein aantal
wijkraden is van mening dat dit gelukt is, onder meer doordat anderen dan de
degenen uit reeds actieve bewonersgroepen lid zijn geworden van de wijkraad.
Wijkraad Noordoost benadrukt juist een negatief effect: “Door wijkraden in te
stellen worden bestaande buurtcomités gepasseerd. De gemeente communiceert
vooral en vrijwel uitsluitend met de wijkraden. Dit wordt als een doorn in het oog
ervaren door de bestaande buurtcomités en belanghebbenden. De animo voor
deelname aan buurtcomités loopt terug sinds de oprichting van de wijkraad en dat
is desastreus voor de wijk.”

De meeste wijkraden zijn van mening dat via de wijkraden nog te weinig nieuwe
netwerken worden aangeboord. Er is meer tijd nodig om deze contacten uit te
bouwen. Onder andere in de wijk Zuid is de wijkraadpleging hiervoor ingezet en
een stap geweest in deze richting.

3.4 Persoonlijke titel en achterban

De leden zitten op persoonlijke titel in de wijkraad. Van formele deelname namens
bestaande bewonersorganisaties is geen sprake. Wel onderhoudt een aantal leden
van de wijkraden direct contacten met buurtcomité, bewonersoverleggen,
beheergroepen of bewonerscommissies. Dit is bijvoorbeeld in Binnenstad duidelijk
het geval. Sommige leden zijn gevraagd voor de wijkraad vanuit hun hoedanig-
heid als bewonersvertegenwoordiger, hoewel ook zij op persoonlijke titel in de
wijkraad zitten en dit laatste ook zelf benadrukken. In de wijken waar reeds een
‘overleggroep nieuwe stijl’ bestond (Noordwest, Zuid en Binnenstad) zijn de
wijkraden, hetzij uitgebreid en aangevuld met nieuwe leden, een logische
voortzetting hiervan.

De achterban van de wijkraadleden wordt in sommige gevallen gevormd door
bewonersorganisaties in de wijk. Dit verschilt per buurt, ook binnen een wijk.
Wijkraden zien hun achterban niet altijd in deze formele zin. De wijkraadleden zijn
vooral de ogen en oren in de wijk. Ieder wijkraadlid vult het contact met de
wijkbewoners op eigen wijze in. Persoonlijke contacten, de lokale media (buurt- of
wijkkrant, Ons Utrecht), een website, wijkbijeenkomsten en via andere bewoners-
groepen zijn vooral de middelen die worden ingezet om te communiceren met de
achterban. De wijkraadpleging speelt hierin ook een rol van betekenis. Alle
wijkraden onderkennen het belang van deze communicatie, maar hebben niet
altijd voldoende mogelijkheden (lees vooral tijd) om hier serieus werk van te
maken.

3.5 Banden met wijk en buurt

De relatie van de wijkraad met de wijk en de buurten heeft twee kanten. Enerzijds
gaat het om de bekendheid van de wijkraad in de wijk en onder de bewoners.
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Anderzijds speelt de vraag in hoeverre de wijkraad op de hoogte is van wat er
speelt en leeft in de buurten en onder de bewoners. Op beide aspecten doen zich
grote verschillen voor tussen de wijken respectievelijk wijkraden.

Bekendheid

Wijkraden zijn in de beginfase weinig optimistisch over hun bekendheid onder de
bewoners. Communicatie via de wijkbladen, internet en meer persoonlijke
contacten is in 2003 verbeterd. Ook de wijkraadpleging heeft daaraan bijgedragen.
Slechts één wijkraad, namelijk Vleuten-de Meern vindt (oktober 2003) dat ze
voldoende bekend is in de wijk. Anderen vinden dat de bekendheid vergroot is,
maar nog lang niet voldoende. Wijkraden zijn vaak nog onvoldoende een
aanspreekpunt voor bewoners in de wijk. Het wijkbureau daarentegen is voor veel
wijkbewoners wel bekend en via die weg kunnen bewoners ook in contact worden
gebracht met de wijkraad. Wijkraden staan erg open voor wat er vanuit de wijk
wordt aangedragen en proberen dit zo goed mogelijk op te pakken, hoewel ook
gewaakt wordt om zich door bewonersgroepen voor het karretje te laten spannen.

Omgekeerd zijn verschillende wijkraadleden ook kritisch naar zichzelf
geweest als het gaat om hun bekendheid met de wijk. Ook dat heeft de aandacht
gehad. Een optimale verbinding met de wijk op beide aspecten wordt gezien als
belangrijk voor een goede positie van de wijkraad in het overleg met de gemeente.

Contacten wijkraad en bewonersorganisaties

Daarbij speelt voor sommige wijkraden de vraag mee hoe zij zich moeten of
kunnen verhouden tot bestaande vormen van bewonersorganisaties, zoals
buurtcomités en belangenorganisaties.

Een aantal wijkraden geeft aan dat de contacten die er zijn met andere
bewonersgroepen erg belangrijk zijn voor de wijkraad. Door veel wijkraden wordt
eraan gewerkt, staan concrete plannen op stapel om de contacten te leggen en te
verbeteren. Tegelijkertijd worstelen sommige wijkraden met hun positie ten
opzichte van de bewonersgroepen die op eigen thema’s contact hebben met de
gemeente. Wijkraad West vraagt zich af of je daar als wijkraad wel tussen moet
gaan zitten. Wijkraad Noordoost is daar heel duidelijk in: "Het is ons inziens niet
de bedoeling dat wij de communicatie tussen gemeente en bewoners gaan
overnemen. Het is juist zo belangrijk dat de gemeente rechtstreeks met buurtco-
mités en bewoners blijft communiceren."

Juist omdat er allerlei andere bewonersgroepen bestaan die al langere tijd
contact hebben met het wijkbureau of gemeentelijke diensten hebben sommige
wijkraadsleden het gevoel dat de toegevoegde waarde van de wijkraad onduidelijk
blijft. De toegevoegde waarde van de wijkraad zou er in kunnen zitten dat de
wijkraad eerder geraadpleegd wordt, nog vóór de plannenmakerij. Het vroeg in
het planproces betrokken worden voorkomt dat de plannen al door de Raad heen
zijn voordat het de wijkraad ter ore komt. De toegevoegde waarde van bewoners
wordt door plannenmakers nog te veel als een ballast gezien.

Niet alle wijkraden hebben contacten met andere bewonersgroepen in de wijk. In
Overvecht is bijvoorbeeld getracht om contact te leggen met bewonersverenigin-
gen via de mail. Hen werd gevraagd om aan te geven waar ze voor staan. Op die
manier wilde de betrokken wijkraad het zicht op de andere organisaties in de wijk
te vergroten. Echter, geen van de bewonersverenigingen heeft hierop gereageerd.
Wijkraad Zuidwest zoekt contact met alle beheergroepen in de wijk, maar stelt
tegelijkertijd dat het wel van twee kanten moet komen: "zij kunnen ook contact
opnemen met ons".
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Of de wijkraden voor zichzelf een rol zien weggelegd in het verstevigen van de
onderlinge relaties in wijk of buurt, daarover lopen de meningen uiteen. In de
praktijk blijkt deze rol in ieder geval niet erg ontwikkeld. Maar het zou ook geen
hoofddoel moeten zijn, vinden de wijkraden. Impliciet zou het werk van de
wijkraad dit effect kunnen hebben maar ook wordt gesteld dat de politiek hierin
haar eigen verantwoordelijkheid heeft. Anderen zeggen in theorie wel een
dergelijke rol voor de wijkraad te zien weggelegd, maar verwachten dat het in de
praktijk moeilijk zal zijn om hieraan invulling te geven. Enerzijds vanwege de
tijdsinspanning die het vergt, anderzijds vanwege het ontbreken van duidelijke
profilering van de wijkraden.

Een opvallend verschil op dit punt constateren we bijvoorbeeld tussen Vleuten-de
Meern en Noordoost. Vleuten-de Meern kent vele belangengroeperingen. Vóór de
gemeentelijke herindeling hadden de groepen een direct contact met de gemeente.
Dit is sinds de dorpen tot de gemeente Utrecht behoren drastisch veranderd. De
wijkraad ziet voor zichzelf een rol weggelegd als intermediair tussen de gemeente
en de wijk. Deze rol begint vorm te krijgen en verdient verdere versterking. In
Noordoost daarentegen is de situatie ondanks de veelheid aan bewonersorganisa-
ties een hele andere. De wijkraad geeft te kennen dat door de komst van de
wijkraad de positie van de bestaande bewonersgroeperingen is verzwakt. De
wijkraad vormt als het ware een extra schakel in de contacten die er zijn tussen de
bestaande bewonersgroepen en de gemeente.
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4 Doelstellingen en verwachtingen

Het experimenteren met wijkraden past in de zoektocht van de gemeente om beter
met en dichter bij de burger te communiceren. De verantwoordelijk wethouder
hanteert hierbij de metafoor van de waterput. Het was ooit de plek waar mensen
de publieke zaak met elkaar bespraken. Ook nu nog zijn er zulke plekken te
vinden. Daar moet de gemeente op aansluiten. De taak van de overheid is om een
kader en instrumenten te leveren om dit mogelijk te maken.

De belangrijkste doelstelling van het programma Wijkaanpak in Uitvoering zoals
verwoord door de gemeente Utrecht luidt:

De invloed van burgers en andere actoren op wijkniveau vergroten; een versterkte
aanwezigheid en zichtbaarheid van het college in de wijk; het bereiken van concrete
resultaten “op straat”.

Meer concreet:
- Door wijkraadpleging en de wijkraad de betrokkenheid van inwoners bij hun

wijk vergroten.
- Makkelijker bereikbaar zijn voor de inwoners van de wijken.
- Meer informatie krijgen over wat er leeft en speelt in de wijk.
- Beter inspelen op wensen, ideeën en signalen van inwoners en de activiteiten

van de gemeente daar op afstemmen.
- Het vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur vergroten.

Maar welke doelstellingen streven de wijkraden zelf na? Vrijwel unaniem wordt
als doelstelling gezien het beïnvloeden van het gemeentelijk beleid op het gebied
van wonen, veiligheid, verkeer, onderhoud en beheer en daar voor de wijk
positieve resultaten mee te bereiken. Ze willen meer ruimte voor invloed en
zeggenschap voor bewoners.

Op functioneel niveau wordt het doel van een wijkraad vaak omschreven als
het vervullen van een intermediaire rol tussen de wijk en het gemeentebestuur. De
wijkraad zou een beter contact kunnen bewerkstelligen tussen het gemeentelijk
bestuur en bevolking. Een hiermee samenhangende doelstelling die wordt
genoemd is het realiseren van een werkzame relatie tussen burger en bestuur en
het verbeteren van de communicatie tussen gemeente en bewoners. De relatie is
transparant en moet de burger tevreden stellen. Burgers willen hun inbreng
herkenbaar en traceerbaar terug zien in het bestuurlijke proces, ook als wensen niet
vervuld kunnen worden.

Gedurende de proefperiode hebben de wijkraden hun verwachtingen moeten
bijstellen. De redenen zijn uiteenlopend:
- Het is moeilijk om met 25 mensen inhoudelijk en qua werkwijze op een lijn te

komen (West)
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- Wijkraden vinden dat ze onvoldoende informatie hebben om het ambtelijke
proces goed te volgen en mogelijk mee te innoveren vanuit wijkraadideeën:
“Als je werkelijk invloed wilt hebben op innovaties, beleidsuitvoering en eva-
luatie: dan moet je niet bij de wijkraad zijn.” (West)

- Het abstractieniveau wordt vrij hoog gevonden. “Het kost vrij veel tijd om in
te werken in het jargon en de ingewikkelde werkwijze van de gemeente”.
Vooral beginnelingen hebben hier moeite mee (Binnenstad).

- Te veel papier en te complex. Het is meer op ambtelijke stukken (wijkpro-
gramma, wijkvisie) gericht en te weinig op de praktijk (Zuidwest).

- Wijkraden vinden dat ze meer maar vooral ook éérder betrokken moeten
worden bij de plannen binnen en over de wijk (Zuidwest, Zuid).

- Het gemeentelijk apparaat (ambtenaren, raadsleden, B&W)) heeft veel tijd
nodig om aan het duale systeem en wijkraden te wennen en er consequenties
voor hun handelen uit te trekken. Met andere woorden: teleurstelling over het
feit dat de gemeentelijke werkwijze niet ingericht was en is op wijkgericht
werken (Vleuten-de Meern).

- Het kost veel meer tijd en de invloed op het beleid valt tegen. “Omdat de
gemeente ons niet serieus nam, is ook veel meer strijd nodig gebleken. Wij
komen op verzoek van de gemeente bijeen, maar de gemeente beschouwt ons
niet als hun beste adviseurs.(Oost)”

- Te veel bezig geweest met procedures en (nog) te weinig met de inhoud
(Overvecht, Noordwest).

Een belangrijke factor in de ontwikkeling van de wijkraden en het wijkgericht
werken waar de wijkraden én de gemeentelijke organisatie mee geconfronteerd
zijn, is de ontevredenheid van de wijkraden over de afhandeling van de door hen
uitgebrachte adviezen. Deze ontevredenheid heeft betrekking op het niet of niet
tijdig reageren door de gemeente op uitgebrachte adviezen of het zonder nadere
argumentatie naast zich neer leggen van adviezen (zie ook 6.2). Bij een aantal
wijkraadleden roept dit de vraag op of de gemeente, men doelt dan zowel op
gemeentebestuur als op gemeentelijke diensten, de wijkraad wel serieus neemt.
Veel wijkraadleden zijn kritisch over de bekendheid van de wijkraad bij de
gemeentelijke diensten. Men vraagt zich af in hoeverre vakdiensten op de hoogte
zijn, dan wel of het concept wijkraad door deze diensten wel voldoende gedragen
wordt. Voor enkele wijkraden zijn deze ervaringen een reden om zich nu te
bezinnen op hun rol en positie en daar een eigen visie op te ontwikkelen.

Wijkraden geven aan het afgelopen jaar moeite gehad te hebben met ‘hun weg
vinden in het gemeentelijke apparaat’. Het kunnen functioneren als wijkraad
veronderstelt een bepaald niveau van kennis die niet iedereen heeft. Bovendien
kost het veel tijd om deze kennis én informatie te vergaren. Ook voeren de
wijkraden aan dat de verwachtingen van de gemeente over de wijkraden wellicht
te hoog gespannen zijn. De adviserende functie van de wijkraad vraagt veel van de
leden.

De wijkraden hebben grotendeels hun eigen functioneren op de rails, maar vinden
dat er (te) weinig bereikt is. “De wijkraad verkeert in een leerproces op weg naar
effectief en efficiënt handelen. Voor het gevoel hebben we weinig bereikt. In plaats
van het serieus ingaan op adviezen wordt er vooral uitgelegd waarom iets niet
kan”, aldus wijkraad Binnenstad. Wijkraad Zuid: “Wij vinden dat we ons werk
goed gedaan hebben. We zijn goed georganiseerd. De effecten zijn gering. Dat
moet veranderen, anders verdwijnt de motivatie”.

De wijkraden nemen eerste bewegingen in de goede richting waar, maar dat
overtuigt nog niet iedereen. Wijkraad Oost zegt de indruk te hebben dat de
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gemeente nu wel begonnen is om de wijkraden serieus te nemen. Wijkraad
Noordoost stelt zo goed mogelijk te proberen meer invloed en zeggenschap voor
bewoners te bereiken, maar “ [..] dat de gemeente er vervolgens weinig mee doet
frustreert in ieder geval de leden van de wijkraad. Dit wordt versterkt door de
“mooie woorden” en weinig daadkracht van de bestuurders”.

Hoewel de wijkraden vinden dat ze wel degelijk iets bereikt hebben moet de vraag
in hoeverre het functioneren van de wijkraden voldoet aan de verwachtingen van
de wijkraden vooralsnog negatief beantwoord worden.
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5 Taken en bevoegdheden

5.1 Spelregels en huishoudelijk reglement

‘De spelregels’ zijn eind 2001 vastgesteld door de gemeenteraad en vormen de
basis van het Utrechtse wijkgericht werken. In de ‘handreiking’ worden de
achtergronden van de 38 spelregels toegelicht. Ook is een model huishoudelijk
reglement opgesteld dat wijkraden als voorbeeld kunnen gebruiken om hun eigen
versie vorm te geven.

Het door de gemeente opgestelde huishoudelijk reglement is door de wijkraden
gebruikt, van een letterlijke overname is nergens sprake. Het aangereikte materiaal
wordt inderdaad vooral gezien als inspiratiebron of leidraad die zeker nog een
eigen invulling behoeft.

In de beginperiode is veel tijd besteed aan de organisatie van de wijkraad en
het ontwikkelen van eigen werkwijzen. Alle wijkraden zijn aan de slag gegaan met
het opstellen van een eigen huishoudelijk reglement. Sommige wijkraden hebben
hier meer aandacht aan besteed dan anderen: wijkraad West is in het najaar 2003
toe aan een herziening van het huishoudelijk reglement terwijl in Leidsche Rijn het
huishoudelijk reglement nauwelijks een rol heeft gespeeld in het functioneren van
de wijkraad. Het vinden van een manier van werken om de ogen en oren van de
wijk te kunnen zijn, heeft voor alle wijkraden veel tijd in beslag genomen. De
handreiking en het huishoudelijk reglement worden gewaardeerd, maar de
wijkraden hadden de behoefte om vooral zélf een werkwijze te ontwikkelen vanuit
een eigen visie. Daarin is niet van iedereen waardering voor een set van spelregels
waarmee rekening gehouden moet worden.

Wijkraad Noordwest zegt: “We hebben ze (de spelregels) op onderdelen
aangepast, waardoor we meer ruimte en enthousiasme voor ons zelf hebben
kunnen bewerkstelligen. Via een door ons ingestelde visiegroep is een nieuwe
werkwijze ontstaan. We zijn daardoor meer met ons zelf bezig geweest dan
wenselijk was. Het effect is wel dat er nu een werkwijze ligt die van de wijkraad is
en niet ontstaan is door spelregels.”

Hoewel in 2001 in de consultatieperiode voor het opstellen van de spelregels door
raadsleden en vanuit de wijken behoefte is geuit aan meer spelregels, zijn sommige
wijkraden van mening dat de spelregels in hun huidige vorm het functioneren te
veel vastleggen en de eigen inbreng van wijkraad in de weg staan. Ook vindt een
aantal wijkraden (Noordoost, Zuid) dat anderen, zoals het college van B&W, zich
niet altijd aan de spelregels houden. Bij de start zijn de spelregels richtinggevend
geweest en hebben als kader gefungeerd. Na verloop van tijd is dit enigszins
verwaterd of zoals wijkraad West het uitdrukt: “[…] in de loop van de tijd meer



26

een spoorboekje en als je wat creatiever wilt zijn een blok aan het been”. Noordoost
heeft de spelregels als beklemmend ervaren: “Als je burgers (wijkraad) mee wilt
laten denken en adviseren maak er dan een onafhankelijk adviesorgaan van en niet
aangestuurd door regeltjes en ambtelijke molens. Het lijkt erop dat de termijnen
waarbinnen de wijkraad adviezen moet geven vaak korter zijn dan in de spelregels
zijn aangegeven”.

De wijkraden worstelen met hun taken en bevoegdheden. In grote lijnen komt het
er op neer dat er taken in overvloed zijn, maar de bevoegdheden beperkt (“een zee
van taken, maar slechts één meter diep”). Als de taken op een serieuze manier
worden ingevuld, dan veronderstelt dat volgens wijkraad West dat de wijkraadle-
den semi-ambtenaren worden. Veel wijkraden hebben het gevoel dat de gemeen-
telijke begrotingscyclus wel erg bepalend is geweest voor de taken die de
wijkraden krijgen toebedeeld.

Enerzijds wordt door een aantal wijkraden, onder andere Noordwest, gesteld dat
het verruimen van bevoegdheden noodzakelijk is om daadwerkelijk invloed te
kunnen uitoefenen. Anderzijds, geeft onder andere wijkraad Oost aan, zijn
verdergaande bevoegdheden discutabel tegen de achtergrond van huidige
legitimering (benoemd, niet verkozen) van de wijkraden.

Een voorbeeld om de bevoegdheden te verruimen, dat door wijkraad Noordwest
wordt aangedragen, is om de wijkraden te laten werken met beïnvloedbare c.q.
flexibele budgetten van de verschillende diensten. Andere wijkraden zoals
Noordoost, Vleuten-de Meern en West willen juist niets met budgetten te maken
hebben.

5.2 Onderwerpen op de agenda

De agenda wordt meestal door het bestuur van de wijkraad opgesteld, vaak in
samenspraak met het wijkbureau. In een aantal gevallen werkt de wijkraad met
een agendacommissie (bijvoorbeeld Binnenstad). De niet-bestuursleden hebben
voldoende invloed op de agenda. Wijkbewoners dragen in de beginperiode (nog)
nauwelijks bij aan het opstellen van de agenda. Dit is in de loop van de tijd
verbeterd. De wijkraden proberen zich zoveel mogelijk te laten voeden door wat er
in de wijk speelt. Dat gebeurt onder andere door vragen van individuele burgers
waar mogelijk te vertalen naar het wijkniveau. Vragen worden overigens ook vaak
doorgeleid naar de betreffende diensten of het wijkbureau.

De wijkraadvertegenwoordigers tonen zich in de beginfase over het algemeen
optimistisch over de mogelijkheid langzaam naar een eigen agenda toe te kunnen
groeien. De wijkraden willen niet te veel details (een klein straatgebonden
probleem, een klacht, een beheersprobleem) bespreken. Die insteek lijkt vrij breed
gedeeld te worden door de leden van de wijkraden, hoewel sommige wijkraden
(zoals West) te kennen geven dat daarover interne verdeeldheid is. Wel wordt het
belangrijk gevonden individuele signalen serieus te nemen en deze door te spelen
naar de juiste persoon, afdeling of organisatie.

Tegen het einde van de proefperiode zijn de wijkraden ambivalent in hun mening
over in hoeverre ze de eigen agenda kunnen bepalen. De meeste wijkraden vinden
dat de agenda sterk bepaald wordt door onderwerpen die vanuit ‘de gemeente’
worden aangedragen. Om enige invloed te kunnen uitoefenen zijn wijkraden
gehouden aan het produceren van adviezen op gezette tijden. Hierdoor komen ze
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niet (altijd) toe aan het bespreken van andere onderwerpen die ze zelf ook
belangrijk vinden.
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6 Plaats en invloed binnen de wijkaan-
pak

De Utrechtse wijkaanpak is erop gericht de betrokkenheid van bewoners bij hun
wijk te vergroten en ze meer invloed te geven op wat er in hun wijk gebeurd. Dit is
vertaald in een manier van wijkgericht werken waarin de posities en rollen van
verschillende betrokkenen een andere invulling krijgen dan voorheen het geval
was. De invloed die de wijkraden hebben op hun wijk hangt nauw samen met de
positie die de wijkraden innemen in het gehele veld van wijkgerichte werken, ten
opzichte van andere spelers binnen de wijkaanpak. Deze andere spelers zijn onder
andere het wijkbureau, de wijkmanager, de wijkwethouder, het college van B&W,
de raadcommissie voor de wijk, de gemeenteraad. Zoals blijkt uit de spelregels
hebben de wijkraden een duidelijke plaats in de met de wijkaanpak verbonden
beleidscyclus. Door het gemeentebestuur wordt aan de invloed van burgers op de
wijk invulling gegeven door wijkraden invloed te geven op beleid voor de wijk.
Deze invloed kunnen wijkraden laten gelden door gevraagde dan wel ongevraag-
de adviezen aan het college uit te brengen. Een belangrijk hulpmiddel en stu-
ringsinstrument daarbij is het Utrechtse model van de beleidscyclus.

6.1 Beleidscyclus

Feitelijk bestaat voor het wijkgericht werken de kern van de beleidscyclus uit de
totstandkoming en uitvoering van het wijkprogramma. Een wijkprogramma
omvat een geheel van meer of minder onderling samenhangende projecten en
activiteiten op het gebied van onderhoud en beheer en van wijkontwikkeling. Een
wijkprogramma steunt op een breed gedragen wijkvisie. Dat voor iedere wijk een
wijkprogramma wordt opgesteld is niet nieuw. Nieuw is wel de rol van de
wijkraad in het opstellen ervan.

Aan het eind van 2002 constateren we dat veel wijkraadleden nog moeten groeien
in hun rol. Een goed zicht op de wijk is daarbij belangrijk. Sommige wijkraadsle-
den zijn nieuw in de wijk, of hielden zich eerder niet actief met hun buurt bezig en
gaven te kennen daardoor nog onvoldoende te weten wat er speelt in de wijk.
Weer anderen hebben geen problemen met de beleidscyclus en zien het als een
gegeven. Ze gaan hier pragmatisch mee om en proberen zo goed mogelijk
aansluiting te vinden bij deze cyclus omdat zij denken op die manier het meeste te
kunnen bereiken. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze ernaar streven om op het juiste
moment adviezen uit te brengen. Ook de wijkmanager vervult hier een rol in door
bijvoorbeeld de wijkraad te adviseren over het tijdstip waarop adviezen het beste
kunnen worden ingebracht.



30

Naast zelfkritiek en pragmatisme is er ook kritiek op de beleidscyclus. Zo is er
onbegrip over het moeten uitbrengen van adviezen die pas over een aantal jaren
gehonoreerd kunnen worden, terwijl de daaraan verbonden kwesties hier en nu
spelen. Anderen zijn minder kritisch maar ervaren het wel als lastig om op de
rijdende gemeentelijke trein te moeten springen. Dit wordt voor een deel veroor-
zaakt door een ervaren gebrek aan informatie, maar ook door de eigen relatieve
onervarenheid met beleidsprocessen. In eerder onderzoek (Huygen en Swinnen,
2001) concluderen we het ook: het verschaffen van helderheid over de beïnvloe-
dingsruimte én op welk moment is van belang.

In dit hoofdstuk staan de plaats en de invloed van de wijkraden binnen de
wijkaanpak centraal. Achtereenvolgens komen aan de orde: de adviezen die de
wijkraden hebben uitgebracht, de raadscommissie voor de wijken en de wijkwet-
houder.

6.2 Advisering door wijkraden

Binnen de wijkaanpak is de adviserende rol van de wijkraden de aangewezen
manier waarop ze invloed op het gemeentelijke beleid in de wijk kunnen laten
gelden. Hoe is deze rol van de wijkraden tot ontwikkeling gekomen en hoe is door
de wijkraden invulling gegeven aan deze adviserende functie? Welke ruimte
nemen de wijkraden zelf en wanneer en waarover worden de wijkraden gevraagd
te adviseren aan het college? En welke invloed hebben deze adviezen daadwerke-
lijk?

Diverse soorten adviezen worden onderscheiden. Het belangrijkste onder-
scheid is die tussen ongevraagde adviezen en gevraagde adviezen. Wijkraden
hebben gedurende de proefperiode een uiteenlopend aantal adviezen uitgebracht.
Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Stand van zaken adviezen7

WIJK

Onge-

vraagd

Gevraagd en

uitgebracht

Op verzoek,

niet uitgebracht

Op

verzoek

Overig Totaal

West 1 2 1 1 - 5

Noordwest 6 2 - - 1 9

Overvecht 4 2 1 - 7

Noordoost 5 2 1 2 - 10

Oost 1 3 - 3 - 7

Binnenstad 13 4 - - - 17

Zuid 4 3 - 8 - 15

Zuidwest 3 3 - 1 1 8

Leidsche

Rijn

1 3 - 2 - 6

Vleuten-de

Meern8

1 2 1 9 13

TOTAAL 39 24 2 19 11 97

7 Stand van zaken 1 september 2003 op basis van inventarisatie door Dienst Wijken Gemeente Utrecht.
8 De negen ‘overige’ adviezen zijn later verwerkt in een advies over de voorjaarsnota/wijkprogramma 2003.
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Ongevraagde adviezen

Alle wijken hebben ongevraagde adviezen uitgebracht. Een aantal wijken bracht
één advies uit, vanuit andere wijken zijn 3 tot 6 adviezen uitgebracht met één
uitzondering: Binnenstad. De wijkraad Binnenstad heeft 13 ongevraagde adviezen
uitgebracht. De ongevraagde adviezen worden uitgebracht over uiteenlopende
onderwerpen zoals verkeerssituaties, dreigende sluiting of verhuizing van
voorzieningen (ziekenhuis, buurthuis), horecabeleid, parkeren, bestemmingsplan-
nen, openbaar groen. Een aantal wijkraden heeft ook een ongevraagd advies
uitgebracht naar aanleiding van de discussie over het al dan niet voortijdig
opheffen van de raadcommissies voor de wijken.

Als snel werd duidelijk dat de ambtelijke organisatie er niet op ingericht was om
deze ongevraagde adviezen adequaat af te handelen. De wijkraden klaagden dat
ze vaak geen ontvangstbevestiging krijgen laat staan een bevredigende reactie op
hun advies. De onvrede die door de wijkraden werd geuit over de afhandeling van
de ongevraagde adviezen is tussentijds door de gemeente serieus genomen.
Inmiddels is een werkwijze ontwikkeld waarin beschreven is hoe een ongevraagd
advies afgehandeld moet worden binnen de gemeentelijke organisatie. Medio 2003
is deze werkwijze vastgesteld door het College. De verschillende actoren en hun
handelingen, bijvoorbeeld wanneer bewoners van wie bericht krijgen, zijn
beschreven en vastgesteld.

Gevraagde adviezen

Conform de spelregels van de wijkaanpak zijn de wijkraden gevraagd om advies te
geven over drie onderwerpen: het wijkprogramma, de wijkvisie en de criteria voor
de besteding van de het leefbaarheidbudget.

Wijkprogramma

Het wijkprogramma is "het gemeentelijk sturingsinstrument voor het wijkgericht
werken én is het instrument om ideeën, signalen en wensen van bewoners voor de
ontwikkeling van de wijk te vertalen naar uitvoerbare activiteiten. […] Het
beschrijft de activiteiten en projecten die de gemeente het komende jaar gaat
uitvoeren in de wijk. […] Als het mogelijk is worden ook de activiteiten van
woningcorporaties, politie en welzijnswerk opgenomen. Voor deze activiteiten is
het college niet (rechtstreeks) verantwoordelijk." (Wie doet wat in de wijkaanpak,
gemeente Utrecht, juli 2003).

Alle wijkraden hebben advies uitgebracht over het wijkprogramma 2003. Eén
wijkraad (Binnenstad) heeft ook een advies uitgebracht over het wijkprogramma
2002. In één wijk viel de inbreng voor het wijkprogramma 2003 van de wijkraad
samen met de advisering over de voorjaarsnota (Vleuten-de Meern).
De verantwoordelijk wethouder heeft de wijkraden middels een brief laten weten
dat de adviezen over het wijkprogramma 2003 zijn betrokken bij de programme-
ring voor 2004. Over in hoeverre ook inbreng van de wijkraad is terug te vinden in
de wijkprogramma's voor 2003, lopen de meningen van de wijkraden uiteen. De
wijkraden in Zuid, Vleuten-de Meern laten zich positief uit over hun invloed. Zij
noemen hierbij de goede samenwerking met wijkbureau / wijkmanager als een
belangrijke factor. Een aantal wijkraden vindt dat het moment van beïnvloeding te
laat is: het wijkprogramma is al opgesteld en wijkraden kunnen nog slechts
reageren. Een ander lastig punt, genoemd door wijkraad Binnenstad, is dat de
budgetten al sectoraal zijn toebedeeld.
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Sommige wijkraden vinden het wijkprogramma te vaag, te veel een vertaling van
de wijkmonitor (West) of te veel beperkt door de inbreng van wijkbureaus
(Noordwest).
De meeste wijkraden zijn van mening dat in het wijkprogramma 2004 pas echt
zichtbaar wordt wat hun invloed is. Het tijdstip waarop de adviezen zijn uitge-
bracht, februari 2003, was te laat om nog in datzelfde jaar veel inbreng te hebben.

In oktober 2003 hebben alle wijkraden advies uitgebracht over het wijkprogramma
voor 2004. Over het algemeen stemmen de wijkraden in met het voorgestelde
wijkprogramma. Een aantal wijkraden spreken hun waardering uit voor de
inspanning en betrokkenheid van de wijkbureaus (Vleuten-de Meern, West). Het
wijkprogramma voor Overvecht onderscheidt zich omdat het zodanig is opgesteld
dat duidelijk is wat de inbreng van de wijkraad is geweest.
Het blijkt dat de herkenbaarheid van de invloed van de wijkraden in de wijkpro-
gramma’s van 2004 beperkt is. Noordwest brengt als enige wijkraad een negatief
advies uit. De overige wijkraden zijn desalniettemin niet minder kritisch en hebben
volop ideeën voor verbetering. We noemen hier kort de opvallendste.
- Twee wijkraden geven in hun advies te kennen teleurgesteld te zijn over het

wederom late moment waarop de wijkraad om advies is gevraagd (Noordwest
en Overvecht).

- Een aantal wijkraden vindt de structuur van het wijkprogramma voor
verbetering vatbaar: de samenhang ontbreekt (Noordwest), aandachtsgebieden
in plaats van indeling in diensten zou de invalshoek moeten zijn (Overvecht),
verbanden aanbrengen door clustering van projecten. Een priotering van pro-
jecten is wenselijk (Oost).

- Het explicieter opnemen van meetbare doelstellingen wordt door de wijkraden
Zuidwest en Oost gesuggereerd.

- De wijkraden hebben zich ook gebogen over de financiële aspecten De
opmerkingen hierover lopen uiteen. Verbazing is er over het feit dat vóór dat
het wijkprogramma wordt vastgesteld, de begroting wordt vastgesteld
(Noordoost). Er is de vraag om duidelijkheid omtrent de flexibele budgetten
(Zuid, Noordwest). De toegekende budgetten zijn ook aanleiding voor com-
mentaar. Zijn de budgetten per project wel toereikend en relevant? Voor een
aantal projecten is geen budget voorzien en soms is er budget maar geen con-
creet plan. Inzicht in waar de budgetten vandaan komen (gemeente, hogere
overheden, EU) is eveneens een wens.

- Over de verwerking van de resultaten van de wijkraadpleging zijn niet alle
wijkraden tevreden (onder andere Oost). Een andere wijkraad vindt dat de
doelen pas concreter kunnen worden als de wijkvisie is vastgesteld (West).

Wijkvisie

In alle wijken zijn in 2003 - in een tijdsbestek van een half jaar - wijkvisies
opgesteld. In de wijkvisies wordt een beeld geschetst van de wijk over 10 jaar.
Welke doelstellingen willen de wijken over 10 jaar bereiken? Het gaat in de visies
om de ‘hoofdkoers’. De visies moeten beschouwd worden als een ‘sturings- en
toetsingskader’ voor de jaarlijkse wijkprogramma’s en wordt eenmaal per
collegeperiode van vier jaar vastgesteld. Het moet passen binnen de gemeentelijke
financiële en beleidsinhoudelijke kaders en is bij voorkeur gekoppeld aan een
uitwerkingsplan van het collegeprogramma.
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De wijkvisies zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de WMO’s9. De input
voor de wijkvisies is geleverd door bewonersgroepen, ondernemers, instellingen,
wijkbureaus, gemeentelijke vakdiensten en cijfermateriaal zoals verzameld is door
de afdeling Bestuursinformatie.
De wijze waarop wijkraden hebben (mee)gewerkt aan de wijkvisie varieert. Soms
heeft een werkgroepje van de wijkraad meegedacht met het wijkbureau bij
opstellen van de wijkvisie (Zuid). Elders is het commentaar van de wijkraad op de
wijkvisie als apart document mee gestuurd naar het college van B&W (Binnen-
stad). Een van de wijkraden heeft een eigen alternatieve wijkvisie opgesteld (West).
Alle wijkraden hebben aan het college advies uitgebracht over de wijkvisie. De
meeste wijkraden kunnen zich in grote lijnen vinden in de wijkvisies. Hoewel er
ook kritiek te bespeuren valt. De reacties van de wijkraden op de wijkvisies hebben
vooral betrekking op de volgende thema’s:

- Gemeentelijk, wijk- en buurtniveau
Het schaalniveau van de wijk speelt op twee manieren een rol in een aantal
adviezen van wijkraden. Enerzijds zijn sommige wijkraden bezorgd over de
gevolgen van stedelijke projecten (bijvoorbeeld verkeer) voor de wijk of vragen
ze aandacht voor zaken die onderwerp zijn van stedelijk beleid (bijvoorbeeld
onderwijs). Ook zijn de wensen van de wijkraad niet altijd verenigbaar of zelfs
strijdig met stedelijk beleid.
Anderzijds wordt gesuggereerd dat het buurtniveau vanwege de meer na-
tuurlijke proportie, het schaalniveau is waarop de visies ontwikkeld zouden
moeten worden.

- Verschil tussen visie en programma, van algemeen naar concreet
Het uitwerkingsniveau kan concreter voor sommige wijkraden, meer resul-
taatgerichtheid wordt gewenst. Hier speelt het onderscheid tussen wijkvisie en
wijkprogramma. Er lijkt nog niet altijd overeenstemming over welke onder-
werpen in de wijkvisie en welke in het wijkprogramma thuishoren.

- Vraag om aandacht voor evaluatie en monitoring van de (realisatie van de) wijkvisie
Een aantal wijkraden acht het van belang de wijkvisies jaarlijks te evalueren en
waar nodig bij te stellen.

- Bewonersbetrokkenheid
Een van de wijkraden ziet burgerparticipatie als ‘kritische succesfactor’. Een
andere wijkraad wil meer nadrukkelijk de stimulering van burgerparticipatie
in het besluitvormingstraject. Betrokkenheid bij de uitvoering is de uitdrukke-
lijke wens van een wijkraad.

Wijkraad West heeft de kritiek verwerkt in een eigen wijkvisie waarin zij een
alternatief biedt voor de visie zoals die is opgesteld onder verantwoordelijkheid
van het WMO.

Vanuit Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern, wordt aandacht gevraagd voor het
nauw in samenhang bezien en ontwikkelen van visies op deze twee wijken.
Ontwikkelingen in deze wijken kunnen onmogelijk los van elkaar worden gezien.

Het vaststellen van de wijkvisie is een procedure die nog loopt op het moment dat
deze rapportage vervaardigd wordt. Een mooi resultaat is dat alle wijkraden

9 WMO is het Wijkmanagementoverleg, het team van ambtenaren dat werkzaam is op het wijkbureau of dat namens

de vakdiensten de contacten met de wijk onderhoudt.
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advies hebben uitgebracht over de wijkvisie. Welke plek dit advies krijgt in de
besluitvorming kan pas blijken nadat deze rapportage vervaardigd is.

Leefbaarheidbudget

Het leefbaarheidbudget is een gemeentelijke budget dat jaarlijks beschikbaar is
voor snelle, kleinschalige maatregelen op het gebied van beheer en leefbaarheid in
de wijk. In 2003 is hiervoor per wijk €260.000 per wijk beschikbaar. Het geld is niet
bedoeld voor het uitvoeren van reguliere activiteiten, maar wordt vaak ingezet om
maatregelen op initiatief van bewoners uit te voeren. (Wie doet wat in de wijkaan-
pak, gemeente Utrecht, juli 2003).

Over de criteria voor de besteding van het leefbaarheidbudget zijn vijf wijkraden
(Oost, Binnenstad, Zuid, Zuidwest en Leidsche Rijn) gevraagd te adviseren.
Leidsche Rijn heeft nog geen advies uitgebracht (oktober 2003). In West is de
wijkraad niet gevraagd te adviseren maar heeft wel ingestemd met de criteria
tijdens een vergadering van de wijkraad. Zij stellen dat de criteria zo algemeen zijn
dat je daar eigenlijk geen opmerkingen over kan maken. In Binnenstad wordt de
wijkraad door de wijkmanager om advies gevraagd als er wordt afgeweken van de
criteria. In Zuidwest is een subcommissie in het leven geroepen die de aanvragen
samen met het wijkbureau beoordeelt. Hierover vindt elk kwartaal terugkoppeling
plaats aan de gehele wijkraad. Een punt waarop wijkraad Oost zegt de besteding
vooral kritisch te willen volgen, is dat dit budget niet gebruikt wordt voor
structurele zaken die vanuit de reguliere gemeentebegroting gefinancierd zouden
moeten worden.

Andere budgetten

In een aantal wijkraden heeft zich inmiddels een discussie ontsponnen over de
beïnvloeding door de wijkraad op de besteding van een beperkt deel van het
welzijnsbudget in de wijk, het zogenoemde flexibel budget DMO (Dienst Maat-
schappelijke Ontwikkeling). Men heeft voors en tegens besproken. Wanneer dit
mogelijk wordt moet wel duidelijkheid komen waarover de wijkraad zeggenschap
krijgt. Men wil zich niet in de positie van beslisser over prioriteiten én bezuinigin-
gen van de welzijnsorganisatie laten duwen. Elders ging de discussie over welke
mogelijkheden dergelijke bevoegdheid zou bieden om andere dan de reguliere
aanbieder in te schakelen.

Overige adviezen

Ook over andere onderwerpen dan vermeld in de spelregels zijn de wijkraden om
advies gevraagd. Meestal kwamen deze verzoeken van het wijkbureau, een enkele
keer heeft een wethouder of een stedelijke dienst zoals Dienst Stedelijke Ontwik-
keling of Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling de wijkraad gevraagd te
adviseren. Dit betrof uiteenlopende onderwerpen zoals een flitspaal, een ruimtelij-
ke visie, buurtpreventie, wijkveiligheidsplan.

Op verzoek van het Wijkmanagementoverleg ofwel het wijkbureau, hebben zeven
wijkraden (Overvecht, Noordoost, Oost, Zuid, Zuidwest, Leidsche Rijn en Vleuten-
de Meern) gereageerd op de Voorjaarsnota 2003.

Ook heeft een aantal wijkraden op een formele wijze aandacht gevraagd, aan
bijvoorbeeld de wethouder, voor een onderwerp zonder dat dit de status van een
advies had. Bijvoorbeeld een wijkraad heeft gebruik gemaakt van een inspraakpro-
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cedure naar aanleiding van bouwwerkzaamheden, verkeer, openbaar groen.
Tevens is door een andere wijkraad aandacht gevraagd voor jongerenvoorzienin-
gen en verkeersveiligheid.

Het is twee keer voorgekomen dat een wijkraad om advies is gevraagd, maar heeft
besloten om geen advies uit te brengen. Het betreft hier twee keer een advies over
de toekomst van de raadscommissies voor de wijk (West en Noordoost).

Meetbare doelen

In de spelregels is overeengekomen dat de wijkraden zich bezighouden met
wijkraadpleging, wijkvisie, wijkprogramma, leefbaarheidbudget en gevraagd en
ongevraagd advies. Het wordt vanuit de gemeente van belang geacht dat de
wijkraad start met een visie op de wijk. Hieruit kunnen de adviezen over het
wijkprogramma en de criteria over de besteding van het leefbaarheidbudget
worden afgeleid.
Een aantal meetbare doelen hebben betrekking op de adviezen die zijn gevraagd
en / of uitgebracht door de wijkraden.
- In alle wijken is in 2002 en 2003 een wijkprogramma vastgesteld waarbij gebruik is

gemaakt van de resultaten van de wijkraadpleging en is het advies van de wijkraad
over het ontwerpprogramma betrokken bij de opstelling van het definitieve wijkpro-
gramma.

- Alle wijkraden hebben in 2002 en in 2003 advies uitgebracht over de criteria voor
besteding van het leefbaarheidbudget.

- Alle wijkraden hebben minimaal tweemaal per jaar – gevraagd en/of ongevraagd –
advies uitgebracht aan het College.

Om met het laatste te beginnen, dat doel is voor 2003 behaald. Voor 2002 zijn er in
vijf wijken minimaal twee adviezen uitgebracht. De adviezen die in 2002 zijn
uitgebracht betreffen vooral ongevraagde adviezen. Echter het onderscheid tussen
2002 en 2003 is niet zo relevant omdat de wijkraden later gestart zijn dan waar bij
het opstellen van deze doelen vanuit werd gegaan. De proefperiode van twee jaar
is niet volledig doorlopen.

Niet alle wijkraden hebben advies uitgebracht over de criteria voor besteding van
het leefbaarheidbudget. Vier wijkraden hebben eind 2002 of in de eerste helft van
2003 advies uitgebracht. In een wijk loopt de procedure nog.

Ook voor het eerste meetbare doel moeten we concluderen dat dit nog niet behaald
is. Het is te onduidelijk in hoeverre de invloed van wijkraden zichtbaar wordt.
Over het proces van de totstandkoming van het wijkprogramma zijn de wijkraden
wisselend tevreden. Over de effecten ervan zijn nog geen uitspraken mogelijk.

Opmerkelijk in dit verband is de oproep aan een wijkraad van wethouder Gispen
(in een bijeenkomst in Noordoost april 2003) om zich vooral te richten op het
uitbrengen van gevraagde adviezen. Gebleken is dat de wijkraden het geven van
ongevraagde adviezen minstens zo belangrijk vinden.

6.3 Raadscommissie voor de wijk

De raadscommissie voor de wijk is samengesteld uit gemeenteraadsleden of
plaatsvervangende leden en is de ogen en oren van de gemeenteraad in de wijk. Ze
zorgt voor laagdrempelige communicatie met wijkbewoner, onder meer door
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openbare vergaderingen in de wijk. Daarnaast controleert ze de wijkwethouder.
(Wie doet wat in de wijkaanpak, gemeente Utrecht, juli 2003).

Hoewel de raadscommissies voor de wijken op zichzelf onderwerp zijn van aparte
evaluatie, wordt hieraan in deze rapportage aandacht besteed vanuit het perspec-
tief van de wijkraden. Hoe verloopt het onderlinge contact, wat is de mening van
de wijkraden over de rol en het functioneren van de raadscommissies voor de wijk
en wat zouden ze moeten doen en welke rol zien ze weggelegd voor deze
raadscommissies in de toekomst?

De meeste wijkraden geven aan dat er nauwelijks contact is met de raadscommis-
sie voor de wijk. De contacten die er zijn, zijn vaak informeel van aard of op
individueel niveau. Wijkraad Vleuten-de Meern vindt dat het contact sterk
verbeterd is, wijkraad Noordwest vindt het contact juist verslechterd.

Het feit dat de raadscommissies veelal werken met plaatsvervangers heeft veel
wijkraden verbaasd en ook teleurgesteld. Het heeft invloed op de kwaliteit van het
contact. Een aantal wijkraden (onder andere Oost, Noordwest) leiden hieruit af dat
het wijkniveau kennelijk niet echt leeft of in ieder geval weinig prioriteit heeft voor
de raadsleden. Meer interesse, meer eigen initiatief en een minder afwachtende
houding van de raadscommissie voor de wijk worden wenselijk geacht.
Wijkraad West vindt het minimale, niet gestructureerde contact geen probleem:
"Indien het nodig wordt geacht weten we elkaar te vinden".

Wijkraad Zuidwest heeft geen enkel contact en heeft geen zicht op de rol en het
functioneren van de raadscommissie voor de wijk. Wijkraad Noordoost heeft er
geen mening over.

De rol die raadscommissie voor de wijk zou moeten vervullen is in de ogen van de
meeste wijkraden onvoldoende ingevuld of onduidelijk. "De ogen en oren in de
wijk, dat is de wijkraad wellicht meer" wordt gesteld door wijkraad Zuid. De kans
is aanwezig dat dubbel werk wordt gedaan door de wijkraad en de raadscommis-
sie voor de wijk, aldus wijkraad Vleuten-de Meern.

De raadscommissie voor de wijk zou meer contacten met de wijk, de bewoners
moeten leggen. En tegelijkertijd ook de signalen uit de wijk doorspelen aan de
eigen fracties. "Raadscommissieleden zouden standaard bij de vergaderingen van
de wijkraad kunnen worden uitgenodigd en meningen en adviezen van de
wijkraad zo direct te kunnen verwoorden in de fractievergaderingen." (Vleuten-de
Meern). Wijkraad Noordwest is van mening dat er een (half)jaarlijkse bijeenkomst
zou moeten komen waarin de raadscommissie met de wijkraad (en eventueel
andere bewoners) ontwikkelingen in de wijk of het wijkprogramma (met de
daaraan gekoppelde budgetten) bespreekt.

De wijkraden Noordwest en Oost vragen zich expliciet af of de raadscommissies
voor de wijk wel bestaansrecht hebben. Als het besluit zou vallen deze raadscom-
missies op te heffen moet er wel voor gewaakt worden dat de gemeenteraad op de
hoogte blijft van wat er speelt in de wijken en dat ze het functioneren van de
wijkwethouders controleert. "Het controleren van het functioneren van het college
is een van de belangrijkste taken van de raad. Deze taken kunnen zeker niet bij de
wijkraad worden neergelegd", aldus wijkraad Oost.

Halverwege de proefperiode is door één van de wijkraden de verwachting
uitgesproken dat door het opheffen van de raadscommissies voor de wijk meer
duidelijkheid zal komen over de positie van wijkraad. Tegelijkertijd werd echter
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gevreesd dat de druk op de wijkraad zou toenemen. De wijkraad zou meer taken
kunnen krijgen zonder dat al duidelijk is of de wijkraad daarvoor het meest
geschikt is en of hij die aan kan. Voor de meeste wijkraden overheerst echter de
onduidelijkheid. De motie in de gemeenteraad over de afschaffing van de
raadscommissies voor de wijk is voor de wijkraden nogal uit de lucht komen
vallen. De evaluatie is niet afgewacht en bovendien heeft vooraf geen overleg
plaats gevonden met de wijkraden. De redenen waarom de raadcommissies voor
de wijk voortijdig zouden moeten worden opgeheven zijn niet geheel duidelijk.
Deze onduidelijkheid wordt onder meer veroorzaakt doordat vanuit diverse
hoeken verschillende redenen worden aangedragen. Dit heeft veel verwarring en
onduidelijkheid veroorzaakt die, ondanks het besluit de beslissing over het
voortbestaan en in welke vorm na de proefperiode te nemen, nog niet is verdwe-
nen. In tegendeel; de bestaande onduidelijkheid is alleen maar toegenomen.

6.4 Wijkwethouder

De wijkwethouder is namens het college van B&W het bestuurlijke aanspreekpunt
voor de bewoners in de wijk.

De wijkraden beoordelen het contact dat ze hebben met de wijkwethouder
verschillend. Vijf wijkraden zeggen niet of nauwelijks inhoudelijk contact te
hebben met de wijkwethouder. Een van de wijkraden is niet erg te spreken over
het functioneren van de wijkwethouder, terwijl een andere wijkraad met zeer
beperkte contacten zich geen mening vormt over de rol en het functioneren van de
wijkwethouder. Vijf wijkraden laten zich in positieve bewoordingen uit over het
contact, hoewel een wijkraad twijfelt aan de functionaliteit van de contacten. Een
van de wijkraden stelt prijs op een frequenter contact met de wijkwethouder. In
een andere wijk is het contact beperkt, maar “als er eenmaal een gaatje in haar
agenda is, is het contact goed”. Twee wijkraden vinden dat het contact duidelijk is
verbeterd ten opzichte van de beginperiode.
De wijze waarop de wijkwethouders invulling geven aan hun rol lijkt erg
persoonsafhankelijk. Aanwezigheid van de wethouder bij bijeenkomsten van de
wijkraden is hiervoor illustratief. De houding varieert van informatief, open,
adviserend tot ‘collegegevend’ en vooral een eigen verhaal willen vertellen. Terwijl
ook in dat laatste geval wijkraadleden de verwachting hadden dat de wethouder
juist hun mening wilde horen.

De wijkraden zijn overwegend positief over het fenomeen wijkwethouder als
aanspreekpunt van het college in de wijk, ze vinden dat nuttig en zien het als een
goede poging van het gemeentebestuur om invulling te geven aan het wijkgericht
werken. In de praktijk lopen wijkraden aan tegen het feit dat wijkwethouders
beperkte bevoegdheden hebben. Ze zijn erg afhankelijk van hun collega-
vakwethouders tenzij zij zelf het onderwerp in kwestie in portefeuille hebben.
Daardoor kan de wijkwethouder, ondanks goede wil en betrokkenheid, vaak niet
meer zijn dan een "receptiebalie en doorgeefluik". In naam is er een wijkwethou-
der, maar niet in bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

De wijkraden die zich in positieve zin uitlaten over de wijkwethouder vinden dat
de wijkwethouders vooral zo moeten doorgaan. Wijkwethouders moeten goed
luisteren of advies vragen aan de wijkraad en het wijkbelang vertegenwoordigen
in het college van B&W.
Een aantal punten die wijkraden van belang achten voor het toekomstig functione-
ren van de wijkwethouder:
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- Meer variatie aanbrengen in het wijkspreekuur, bijvoorbeeld op locatie. Dit om
te voorkomen dat een beperkte groep mensen naar het spreekuur komt.

- Zichtbaar zijn, beter communiceren en meer gericht
- Leiderschap en visie op de wijk.
- Vooral niet het nu ingezette model weer veranderen.
- Meer creativiteit in het benaderen van bewoners.
- Meer te vertellen hebben over andere onderwerpen in de wijk.
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Verwey-Jonker Instituut

7 Wijze van werken

De werkwijzen van de wijkraden variëren. Sommige werken met thematische
werkgroepen (zoals in Noordwest en Overvecht) of kamers (Vleuten-de Meern).
Een kamer behandelt onderwerpen die verband houden met een bepaalde
gemeentelijke dienst. Een werkgroep is binnen de kaders van een bepaald thema
ten aanzien van de gemeentelijke diensten op een meer integrale manier bezig.
Ook wordt er nog veel plenair gewerkt. Duidelijk is dat het uitkristalliseren van
een werkbare, op de mogelijkheden en behoeften van de leden afgestemde
werkwijze in de meeste gevallen veel tijd in beslag heeft genomen. Onder andere
in de wijken die betrokken zijn geweest bij het experiment “overleggroepen
nieuwe stijl”, Binnenstad, Noordwest en Zuid, is ervaring opgedaan met een
bewonersoverleg op wijkniveau en heeft dit proces zich iets sneller kunnen
voltrekken. Een aantal leden van de huidige wijkraad zat ook in de overleggroep
en is al enigszins bekend met de werkwijzen.

De meeste wijkraden hechten aan de mogelijkheid zelf hun werkwijze te
kiezen. Onder andere Overvecht vond in de beginperiode de vrijheid die geboden
werd in het ontwikkelen van de eigen werkwijze ook een last. Zij menen dat wel
erg veel energie gaat zitten in het uitvinden van het eigen wiel. Vooral praktische
en organisatorische zaken als: ‘hoe stel je een begroting op’ zouden beter gestan-
daardiseerd kunnen worden, aldus een aantal wijkraadleden.

7.1 Vergaderingen

Elke wijkraad komt gemiddeld een keer per maand bij elkaar. De bijeenkomsten
van de wijkraden worden gekenmerkt door een traditionele vergaderstructuur. In
onder andere Binnenstad, Overvecht en Zuid is de wijkmanager of de assistent
wijkmanager aanwezig. Waar dit het geval is, verschilt de rol en inbreng van deze
persoon. Soms is de rol beperkt tot een informerende, terwijl bij andere wijkraden
de wijkmanager een sterkere ondersteunende rol is toebedacht. Andere wijkraden
vergaderen geheel buiten de wijkmanager om (bijvoorbeeld Leidsche Rijn) of
nodigen deze gericht uit op onderwerpen als dat aan de orde is. Soms zijn
gastsprekers bij bepaalde agendapunten aanwezig. Dit is iemand van het wijkbu-
reau, een vakdienst, een (welzijns)organisatie of een wethouder.

De wijkraden zelf hebben de indruk dat alle wijkraadleden voldoende in de
gelegenheid zijn geweest om hun mening naar voren te brengen. In wijken waar
relatief veel welvarende en hoogopgeleide (Noordoost, Oost) mensen wonen lijkt
dit in de praktijk meer het geval dan elders.

Uit onder andere observaties blijkt dat een aantal personen de discussies
tijdens de vergaderingen domineren en veelvuldig het woord nemen of vragen
stellen. Voor nieuwelingen die zich moeten inwerken of mensen met taalproble-
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men is het wel moeilijk geweest om voldoende hun mening naar voren te brengen
tijdens vergaderingen. De overvolle agenda van de vergaderingen van de
wijkraden laat het niet altijd toe om iedereen aan het woord te laten.

Zoals ook eerder aan de orde kwam (zie paragraaf 3.3) leidt de werkvorm van
vergaderen tot een bepaalde selectie. Hoewel aandacht lijkt te zijn voor het
iedereen gelijkwaardig te laten participeren, zijn het vaak dezelfde, mondige leden
die de meeste inbreng hebben.

Het werken met werkgroepen echter, heeft ertoe bijgedragen dat de inzet van
de leden zo goed mogelijk wordt benut. Daardoor is het niet altijd nodig om veel
inhoudelijke discussies tijdens de wijkraadvergaderingen zelf te voeren.

7.2 Urenbelasting

Deelname aan de wijkraad vergt een behoorlijke inzet. Hoewel ieders inzet
wisselend is: vier uur per week is een gemiddeld wijkraadlid al snel kwijt aan
onder andere vergaderen, werkgroepoverleg, contacten met het wijkbureau en een
activiteit in de wijk bijwonen, aldus wijkraad West. De bestuursfuncties nemen
meer tijd in beslag. Deze urenbelasting wordt met name als zwaar ervaren omdat
het werk "minder energie teruggeeft dan gewenst". De wijkraadleden verzetten
veel werk vaak zonder dat het het verwachte rendement oplevert. Wijkraad Oost
voelt zich ondergewaardeerd wat betreft aandacht, ondersteuning en vergoeding.
Wat wijkraad Vleuten-de Meern vooral lastig vindt is dat er soms heel snel moet
worden gewerkt in verband met het tijdschema van de gemeente.

7.3 Ondersteuning wijkbureau

De ondersteuning van de wijkraden door het wijkbureau is enerzijds inhoudelijk
en anderzijds facilitair van aard. Ze bieden organisatorische en administratieve
ondersteuning, zoals het beschikbaar stellen van vergaderruimte, notuleren,
stukken rondsturen. Maar ook voorzien ze de wijkraden van informatie en
begeleiden de wijkraden in hun functioneren. De wijkbureaus hebben in de
beginperiode veel tijd geïnvesteerd in het oprichten van de wijkraden.

De mate waarin de wijkraden worden ondersteund door het wijkbureau varieert.
De wijkraden West, Binnenstad, Overvecht, Zuidwest, Zuid zijn uitgesproken
positief over de ondersteuning vanuit het wijkbureau. Anderen zoals Oost en
Leidsche Rijn wijzen erop dat ze minder ondersteuning krijgen dan ze wensen,
onder andere vanwege de te beperkte capaciteit van de wijkbureaus.

Het algemene gevoel van de wijkraden is dat de wijkbureaus veel tijd besteed
hebben aan het instellen van de wijkraden. Geruchten over mogelijke bezuinigin-
gen op de wijkbureaus baart een aantal wijkraden zorgen. Hiervoor is weinig
begrip gezien de ambities die het gemeentebestuur heeft met het wijkgericht
werken en de wijkraden. Teleurstelling over de mogelijkheden voor ondersteuning
die het wijkbureau heeft en/of biedt wordt eveneens geuit. Onder andere wijkraad
Oost geeft aan hierdoor in toenemende mate taken zelf te zijn gaan uitvoeren.

De meeste wijkraden vinden dat er een gelijke basis zou moeten zijn wat betreft de
ondersteuning die wijkraden kunnen ontvangen. Tegelijkertijd onderkennen de
wijkraden dat iedere aanpak uniek mag zijn. Dat betekent ook dat de ondersteu-
ning daarop afgestemd moet worden. Daarnaast speelt de beschikbare tijd en
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ervaring van wijkraadleden een rol in hoeverre en op welke terrein ondersteuning
nodig is.

De welzijnsorganisaties hebben een zeer beperkte rol gespeeld in het ondersteunen
van de wijkraden. Hierover is ook onduidelijkheid bij de wijkraden zelf. De
wijkraad Noordwest is hierin uniek omdat zij zelf ondersteuning van een
opbouwwerker inschakelen vanuit het werkbudget dat wijkraden ter beschikking
hebben.

7.4 Informatievoorziening

De wijkraden ontvangen veel (schriftelijke) informatie. Wijkraden (onder anderen
Noordwest, Zuid, West) zeggen deze informatie nodig te hebben om zich ergens
een mening over te kunnen vormen en vinden dat ze (nog steeds) te laat informatie
krijgen. Bijvoorbeeld niet alle plannen die er zijn voor de wijk zijn bekend bij de
wijkraad. Wijkraden worden hierdoor pas in een veel later stadium verrast en dan
blijken de plannen al vergevorderd.

Anderen voelen zich overstelpt door de hoeveelheid informatie. Overvecht
vindt: "Er is te veel, er ontbreekt kader". De agendacommissie en het wijkbureau in
Binnenstad hebben dit opgelost door vóór te selecteren op relevantie.
Ideeën over hoe de informatievoorziening kan worden verbeterd hebben de
wijkraden voldoende:
- Vroegtijdiger een shortlist van onderwerpen die er aan komen, waar de

wijkraad op kan anticiperen én dán stukken op kan vragen (West).
- Duidelijkheid over de status van stukken en aan wie die zijn verstuurd: wat is

dit, voor wie is het bestemd en door wie kan er op gereageerd worden, voor
wanneer en aan wie. Dan wordt ook duidelijker wat de wijkraad met een stuk
moet / niet moet (West).

- Samenvattingen zijn vaak nuttiger zijn dan dikke rapporten (Oost).
- Vorm een soort van presidium van leden uit de wijkraden die alle gemeente-

stukken beoordelen op zinvol/wenselijk om toe te zenden aan de wijkraden
(Oost).

- Veel teksten die door het wijkbureau worden ingebracht zijn “echte beleidstek-
sten”. Stel informatie op in een duidelijk begrijpbare taal (geen gemeentejar-
gon) (Noordoost).

Wijkraden willen als volwaardige gesprekspartner van raad en college worden
bediend van informatie. Noordwest: "Wat we zien is dat de wijkraden qua
communicatie en tijdschema nog steeds niet altijd in de planningsgedachte van de
diensten en het bestuur zit". Maar ook zegt wijkraad West: "Hou bij de plannings-
cyclus meer rekening met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de wijkraad."

7.5 Opleidingsfaciliteiten

De door de gemeente (team wijkaanpak) belegde informatie- en uitwisselings-
avonden voor de gezamenlijke wijkraden worden door de meeste wijkraden op
prijs gesteld. Anderen zijn minder enthousiast (Noordwest, Zuidwest) of tonen
onbegrip (Oost) dat scholingsbijeenkomsten worden afgelast bij geringe belang-
stelling. Die scholing is nodig vanwege bijvoorbeeld verschillen in kennis over en
inzicht in zowel vergadertechnieken als gemeentelijke processen binnen de
wijkraad.
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Slechts een klein aantal wijkraden, Binnenstad, Overvecht, Zuid, toont zich
tevreden over het scholingsaanbod. West vindt het aanbod tè algemeen, erg gericht
op basiskennis. Daarvoor is overigens ook wel weer begrip gezien de brede
doelgroep die bediend moet worden. Anderen, zoals Vleuten-de Meern, vinden
dat verwachtingen niet worden waargemaakt of dat er weinig aanbod is. Wijkraad
Noordwest is met name ontevreden omdat het geen meerwaarde heeft gegeven
aan hun denken en functioneren. Noordoost heeft fundamentele kritiek op het
scholingsaanbod:

"De intentie van veel steun lijkt erop gericht om ons als vrijwillige burgers op
te leiden tot mensen die om kunnen gaan met de gemeente. Wij leren ons aan te
passen aan het bestaande systeem en zijn beperkingen. Zo worden we onderdeel
van het systeem en haar problemen. Daarmee verdwijnt de effectiviteit van onze
inbreng en wordt dat wat noodzakelijk is aan ontwikkelingen in het systeem zelf
vermeden".

Zowel Noordoost als Noordwest hebben er voor gekozen onafhankelijke deskun-
digheidsbevordering in te schakelen. Deze trainingen waren gericht op vergaderen
en op teambuilding.

7.6 Budget

In de proefperiode is jaarlijks per wijkraad een bedrag van €22.689 beschikbaar.
Hiervan is €6.807 beschikbaar voor organisatie van de wijkraad en €15.882 voor de
wijkraadpleging.

In de startfase hebben onduidelijkheden over het beschikbare budget de wijkraden
parten gespeeld. Meermalen wordt de vraag gesteld wat er gebeurt met het niet
bestede deel van het budget voor 2002, veroorzaakt door de vertraagde start van
de betrokken wijkraden. Bij de start zijn de meningen verdeeld over de toerei-
kendheid van het budget.

Hoe de budgetten besteed zijn varieert per wijkraad. De wijkraden hebben tot
oktober 2003 gemiddeld 35% uitgegeven van hun budget van 2003 voor organisatie
en activiteiten. Twee wijkraden gaven niets uit van dit budget, een wijkraad gaf
93% uit. Drie wijkraden gaven meer dan 50% van hun budget uit. Dit geld wordt
besteed aan het inhuren van een externe notulist of een opbouwwerker. Ook het
huren van een vergaderruimte wordt door sommige wijkraden uit dit budget
bekostigd. Een van de wijkraden keert een vergoeding uit per bijgewoonde
vergadering. Daarnaast werd het budget besteed aan onkostenvergoeding en
portokosten. Aan de wijkraadpleging hebben de wijkraden gemiddeld 61% van
hun budget over 2002 en 2003 uitgegeven (zie verder 8.2).

Het organisatiebudget wordt nu (oktober 2003) als voldoende beoordeeld,
vooral wanneer het wijkbureau (secretariële) ondersteuning biedt. Hierin zijn zoals
eerder gezegd verschillen tussen wijken. Voor wijkraad West is het budget
ontoereikend als ze betere uitoefening van taken nastreven. Daarvoor zou een
betaalde secretarisrol voor zeker vier uur per week nodig zijn. Als de wijkraden
deze taken op zich nemen is meer inzet van vrijwilligers nodig of een hoger budget
om ondersteuning te kunnen inhuren. De mogelijkheden voor ondersteuning door
het wijkbureau zijn minder geworden of dreigen in de toekomst te verminderen.

Het niet zelf kunnen beschikken over het budget vormt voor wijkraad
Noordoost een probleem: "Nu moeten we met elk bonnetje naar het wijkbureau,
dat kan sneller en efficiënter door het budget aan de wijkraad zelf te geven".
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Een andere wijkraad stelt tenslotte: "Als de wijkraad haar rol als onafhankelijke
orgaan wil blijven waarborgen zal de professionele ondersteuning moeten worden
uitgebreid".

7.7 Uitwisseling wijkraden onderling

Mede omdat vrijwel alle wijkraden nog druk bezig zijn met het zoeken van hun
weg is er veel behoefte aan uitwisseling met andere wijkraden. Leren van elkaar
kan een stevige bijdrage leveren aan de verdere uitbouw van elke wijkraad
afzonderlijk. Dit uitwisselen van ervaringen heeft bij voorkeur niet een geformali-
seerd karakter. Op een extra overlegstructuur zit niemand te wachten. Het
uitwisselen van informatie op thema-avonden zoals door team wijkaanpak van de
gemeente georganiseerd wordt gewaardeerd. De uitwisselingsavond heeft geleid
tot een gesprek per mail met de gemeente. De gemeente heeft hier gelijk op
geantwoord middels een aantal actiepunten. De wijkraden weten elkaar te vinden
en contacten worden steeds gemakkelijker gelegd. In 2003 treffen de voorzitters
van de wijkraden elkaar regelmatig rondom specifieke thema’s.

De wijkraden Vleuten-de Meern en Leidsche Rijn communiceren steeds meer met
elkaar. Hun gebieden hangen ook heel direct met elkaar samen. Waar er nu
gebouwd wordt, valt onder Leidsche Rijn, terwijl het helemaal aan de andere kant
van Vleuten ligt. Men denkt na over de toekomst van de wijkraden in deze twee
wijken: een optie die in dit verband genoemd is, is dat wellicht een gezamenlijke
wijkraad een mogelijkheid is om ontwikkelingen meer in samenhang te volgen.
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8 Wijkraadpleging

8.1 Doelstelling

Eén van de instrumenten van de wijkaanpak is de wijkraadpleging. Hierachter ligt
de gedachte dat een wijkraad niet zonder meer de mening van “de wijk” kan
representeren. Wijkraden moeten zich verzekerd weten van een breed draagvlak
voor adviezen. Dat kan door regelmatig bewoners van de wijk naar hun mening te
vragen over de huidige staat van de wijk en naar wat zij vinden dat er in de
toekomst zou moeten gebeuren. Een wijkraadpleging wordt gezien als een
belangrijk middel om ideeën, meningen en wensen van bewoners voor de wijk in
beeld te brengen en te vertalen in uitvoerbare activiteiten voor bijvoorbeeld het
wijkprogramma. In de wijkraadpleging gaat de aandacht uit naar territoriale
aspecten, thema’s en verschillende doelgroepen. De wijkraadpleging heeft tevens
als doel bewoners meer invloed te geven op de activiteiten van de gemeente in de
wijk.

De wijkraadpleging is een jaarlijks terugkerende activiteit en een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de wijkraad en de gemeente. De wijkraad stelt samen
met de wijkmanager een plan op. Daarvoor consulteren zij bestaande organisaties
op straat-, buurt- en wijkniveau en maken gebruik van hun kennis, kunde en
ervaring. De resultaten kan de wijkraad gebruiken als basis voor de advisering
over de wijkvisie en het wijkprogramma, maar eventueel ook voor andere
adviezen aan het college van B&W.

8.2 Vormgeving

Methoden en Technieken

Menukaart Wijkraadpleging
In juni 2002 verscheen van de hand van de gemeente Utrecht de “Menukaart
Wijkraadpleging”. De Menukaart biedt de wijkraden een handreiking voor de
organisatie en uitvoering van wijkraadplegingen. Het bevat een verzameling
mogelijkheden en methoden voor enquêtes, groepsgesprekken en interviews;
instrumenten voor bewonersparticipatie, zoals portiekgesprekken en wijkschou-
wen; instrumenten voor taakgroepen, werkgroepen en bijeenkomsten. Daarnaast
bevat de Menukaart verwijzingen naar bronnen voor reeds beschikbare informatie
over de wijk, zoals uitkomsten van onderzoeken die eerder door de gemeente
Utrecht zijn uitgevoerd.
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In het najaar van 2002 organiseerde de gemeente Utrecht een werkconferentie
over wijkraadpleging met als doel de wijkraden snel inzicht te geven in diverse
mogelijkheden voor wijkraadpleging en scholing. Op deze conferentie stond de
Menukaart centraal. Aan deze werkconferentie werd door 79 wijkraadsleden
deelgenomen. Deze vorm van ondersteuning heeft de wijkraden goed geholpen bij
de vormgeving van hun wijkraadpleging. Hetzelfde geldt voor de verwijzingen
naar informatiebronnen in de Menukaart. De wijkraden hebben de Utrechtse
Wijkenmonitor gebruikt ter onderbouwing van de wijkraadpleging.

Buurtsoaps
Naast de hierboven genoemde methoden kunnen de wijkraden ook nog een
andere, bijzondere vorm van wijkraadpleging inzetten: de buurtsoap. Het gaat om
een interactieve theaterproductie over alledaagse situaties en problemen op het
gebied van leefbaarheid toegespitst op de situatie in de wijk of de buurt. Wijkbe-
woners worden zo uitgenodigd om op een andere manier mee praten over wat in
hun wijk speelt en wat nodig is. De buurtsoap is een initiatief van de gemeente
Utrecht dat in samenwerking met de wijkbureaus en de wijkraden is voorbereid.
De uitvoering is in handen van het Acteursbureau Kapok dat de scènes per wijk
schrijft en de voorstellingen op de planken brengt.

De buurtsoap vloeit voort uit de deelname van de gemeente Utrecht aan
DEMOS, een Europees onderzoeksprogramma naar bestuurlijke vernieuwing en
bewonersparticipatie. Hieraan nemen acht steden in zeven Europese landen deel.
Binnen het kader van DEMOS voert elke deelnemende stad een zelf gekozen
experiment uit waarmee bewoners op een vernieuwende manier worden betrok-
ken bij het bestuur van de stad. Daarvoor liet de gemeente het oog vallen op de
buurtsoap waarmee in 2000 en 2001 in enkele wijken al ervaringen waren
opgedaan.

Uitvoering

In de meeste wijkraden heeft een werkgroep of commissie zich met de wijkraad-
pleging bezig gehouden (zie ook bijlage 4). Het was de bedoeling om de eerste
wijkraadplegingen in 2002 tot uitvoering te brengen. Mede door de vertraagde
start van de meeste wijkraden is slechts één wijkraad hierin geslaagd. Het budget
voor de wijkraadpleging van 2002 bleef voor 2003 beschikbaar. De wijkraden
konden dit budget tezamen met het budget voor 2003 aan één grote wijkraadple-
ging besteden, maar ook aan meerdere ‘kleinere’ wijkraadplegingen. De manier
waarop de wijkraden de wijkraadpleging hebben vormgegeven verschilt per
wijkraad. Een enkele wijkraad had al snel een uitgewerkt plan (bijvoorbeeld de
wijkraad West) maar de meeste hadden daar aanvankelijk meer moeite mee; ook
omdat ze nog voornamelijk bezig waren met het op poten zetten van de eigen
organisatie.

Aanvankelijk zijn de wijkraden over het algemeen sceptisch over de wijkraadple-
ging. Sommigen (zoals wijkraad Oost) hebben bedenkingen geuit bij de represen-
tativiteit van de wijkraadpleging. De adviezen van de wijkraden worden volgens
deze wijkraad aan elkaar gelijk gesteld, terwijl de opzet van de wijkraadplegingen
heel verschillend kan zijn. Wellicht kan de representativiteit van de wijkraadple-
gingen op het aantal deelnemers gewogen worden. De wijkraad van Leidsche Rijn
vond een wijkraadpleging in eerste instantie overbodig omdat er al veel gegevens
bekend zijn. De gemeente zou volgens hen eigenlijk zélf een wijkraadpleging
moeten uitvoeren, en hier niet de wijkraad mee moeten ‘opzadelen’. Ook zou dit
instrument alleen ingezet moeten worden als het ambtelijk apparaat ergens
onzeker over is. De wijkraden van Noordwest en Noordoost deelden dit stand-
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punt. Volgens deze wijkraden verwachten de wijkbewoners een wijkraadpleging
vanuit de gekozen structuren. Omdat wijkraden geen gekozen organen zijn zitten
zij niet in die positie.

Ondanks de bedenkingen heeft op één na elke wijkraad tot een wijkraadple-
ging besloten zoals omschreven in de spelregels. Zij waren zich eveneens bewust
van het feit dat er al veel informatie voorhanden is en hebben hier vaak vooraf
gebruikt van gemaakt ter onderbouwing van de wijkraadpleging. Veelal biedt
dergelijke informatie, zoals de Utrechtse Wijkenmonitor, geen subjectieve
wijkspecifieke gegevens. Daartoe kon volgens de wijkraden de wijkraadpleging
dan ook worden ingezet. Naast het formele doel van de wijkraadpleging hadden
veel wijkraden ook andere doelen voor ogen met hun wijkraadpleging. Genoemd
werden:

• de wijkraad bekend maken, zichzelf presenteren in de wijk
• in contact komen met de achterban
• bestuurlijke vernieuwing
• bijdragen aan een dialoog tussen gemeente en wijk, sociale gebondenheid
• informatie verstrekken aan bewoners over gemeentelijke plannen
• toetsing van gemeentelijke plannen; signalen oppikken
• laten zien wat de wijkraad doet; vat krijgen op waar de wijkraad aandacht

aan moet besteden.

Volgens de spelregels kan een wijkraadpleging gericht zijn op verschillende
doelgroepen. In de praktijk was dat ook meestal het geval, maar soms ook niet. Zo
is in een aantal wijkraadplegingen veel specifieke aandacht voor jongeren en
kinderen. Dit betreft Leidsche Rijn, Overvecht, West, Zuid en Zuidwest. De
wijkraad Leidsche Rijn is tot nu toe de enige die expliciet aandacht aan allochtonen
geeft.

In West hebben inmiddels drie wijkraadplegingen plaatsgevonden, namelijk
één onder tieners, één onder jongeren en een raadpleging over zwerfvuil. Een
vierde wijkraadpleging is in voorbereiding en handelt over wensen en behoeften
van bewoners aangaande de inrichting van de buitenruimte. In Leidsche Rijn is
eveneens voor meerdere vormen van wijkraadpleging gekozen. Naast een
jongerenraadpleging is er een wijkraadpleging in de vorm van een enquête over
groenvoorzieningen gehouden. Inmiddels is er sprake van een derde wijkraadple-
ging. Dit betreft een doorlopende digitale enquête via e-mail. Het onderwerp is de
toestand van de beleving van de wijk door bewoners in het algemeen. Een vierde
wijkraadpleging is in voorbereiding met als onderwerp multiculturele ontmoe-
tingsplekken.

Bij het bepalen van de opzet van de wijkraadpleging speelde bij de meeste
wijkraden de vraag of deze kwalitatief, dan wel kwantitatief aan aard diende te
zijn. Een kwantitatieve manier zou meer een afspiegeling van de mening van de
wijk opleveren, maar heeft als nadeel dat dit ten koste gaat van de diepgang. Bij
een meer kwalitatieve vormgeving speelt het omgekeerde. Sommige wijkraden
kozen voor een combinatie: eerst kwantitatief te werk gaan en vervolgens de
diepte in gaan door middel van een kwalitatieve methode. Voorbeelden zijn de
wijkraadpleging van de wijkraad Oost en de lopende, respectievelijk voorgenomen
wijkraadplegingen door de wijkraden Binnenstad en West. Anderen kozen voor
een kwantitatieve dan wel kwalitatieve methode. Voor het maken van keuzes voor
de aanpak en de te gebruiken instrumenten bleek de “Menukaart wijkraadpleging”
een handig hulpmiddel.

De wijkraad Noordoost heeft als enige geen wijkraadpleging in de beoogde opzet
gehouden. De wijkraad kon voor zichzelf het houden van een dergelijke wijkraad-
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pleging niet verantwoorden. De leden zagen verschillende nadelen, zoals het
scheppen van allerlei verwachtingen bij bewoners. Een reden om af te zien van de
beoogde wijkraadpleging was ook dat er al genoeg (statistische) informatie over de
wijk voorhanden is en de problemen helder zijn. Het probleem is volgens deze
wijkraad juist veel meer dat de gemeente weinig of niets met de beschikbare
informatie doet. Ook zou een wijkraadpleging een inspanning vergen die je van
wijkraadsleden niet kan verwachten. Uiteindelijk besloot de wijkraad Noordoost in
het voorjaar van 2003 om een alternatieve wijkraadpleging te houden. Die bestond
uit een uitnodiging aan de verschillende buurtcomités om de wijkraad te voorzien
van informatie over wat er in hun respectievelijke buurten speelt. Daarop is door
een beperkt aantal organisaties gereageerd.

Buurtsoap
Inmiddels is in elke wijk ook de buurtsoap op de planken gebracht. De wijkraden
in Overvecht, Zuidwest en Leidsche Rijn grepen de buurtsoap aan om zich te
presenteren in de wijk. Over de ervaringen met en het belang van de buurtsoap als
instrument voor wijkraadpleging zijn de wijkraden ambivalent. De algemene
teneur is dat de avonden zelf geslaagd zijn, de sfeer is doorgaans goed te noemen.
Per avond waren tussen de 50 en 60 mensen aanwezig, met uitschieters in
Binnenstad en Vleuten-de Meern (30) en Noordwest (80).

De buurtsoap is vooral geslaagd als manier om op een leuke manier met elkaar in
discussie te gaan over zaken die spelen in de wijk. Doordat verschillende partijen
allemaal gelijkwaardig in de zaal zitten, is respect voor elkaars positie haast
vanzelfsprekend aanwezig. Er is waardering voor de manier waarop problemen
aandacht krijgen. Het feit dat je met elkaar van gedachte kan wisselen en niet
meteen tot een oplossing hoeft te komen maakt de discussies vrijer. Het biedt de
gelegenheid een leuke avond te hebben, die tegelijkertijd mensen aan het denken
zet. Door deze interactieve theatervorm zijn ratio en emotie gelijkwaardig.
De buurtsoaps zijn ook bezocht door mensen die niet bekend waren bij wijkraad-
leden of wijkbureaus. De functie van de wijkraad en hun positie was niet alle
aanwezigen duidelijk. Middels de buurtsoap is dit goed uitgelegd.

Als vorm van wijkraadpleging is de buurtsoap minder goed uit de verf gekomen.
Wijkraden hebben hun twijfels uitgesproken over de meerwaarde ervan ten
opzichte van andere instrumenten. Wanneer de buurtsoap meer specifiek zou
worden ingericht, met een duidelijke (onderzoeks)vraag kan er meer uitgehaald
worden. Ook herhaling van de buurtsoap zou hiertoe bijdragen.

De twijfel heeft onder andere betrekking op het bereiken van bewoners die met
andere middelen niet bereikt worden: voor het kunnen deelnemen aan de
buurtsoap is het beheersen van de Nederlandse taal immers vereist. In Noordwest
is de suggestie geopperd om een eventuele vervolgvoorstelling in de moskee te
organiseren. De locaties waar de buurtsoap nu heeft plaats gevonden voldeden
goed. Echter het vermoeden bij de organisatoren bestaat dat in sommige wijken de
locatie van invloed is geweest op uit welke buurt vooral mensen aanwezig waren.
In een aantal wijken, bijvoorbeeld Noordoost, was het aantal jongeren en ouderen
beperkt, terwijl juist gekozen was een scène te spelen rondom het (ontbreken van
of verstoorde) contacten tussen jong en oud.

Het tijdstip van de buurtsoap is ook niet altijd gelukkig gekozen. Een van de
buurtsoaps viel samen met het spreekuur van de wijkwethouder, een ander met
een voorlichtingsavond over een nieuwbouwproject in de wijk. Een aantal
buurtsoaps werd gehouden tijdens de ramadan.
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De aanloop naar de buurtsoaps is wat betreft de voorbereiding niet altijd soepel
verlopen. Het meest succesvol was de buurtsoap in de wijken waar het wijkbureau
en de wijkraad enthousiast aan de slag zijn gegaan met de voorbereiding en de
bekendmaking van de buurtsoap, aldus een van de acteurs.

De buurtsoap is een uitstekend instrument om bewoners actief bij wijkza-
ken te betrekken en om daarvoor op een positieve manier aandacht te vragen.
Zonder dat de buurtsoap echt concrete resultaten heeft opgeleverd geeft het
warmte en kleur aan de cijfers. Het is een manier om te investeren in de kracht van
mensen in de wijk.

Ondersteuning

Voor ondersteuning bij de wijkraadpleging konden de wijkraden onder meer een
beroep doen op de afdeling Bestuursinformatie van de gemeente Utrecht. Voor
elke wijkraad was daarvoor 50 uur ondersteuning beschikbaar. Hiervan is door
zeven wijkraden gebruik gemaakt. De gevraagde ondersteuning varieerde van
eenmalige adviezen tot het opstellen van offertes. De geboden ondersteuning
wordt door de betreffende wijkraden redelijk tot goed beoordeeld, met een enkele
kritische noot. Die betrof het te weinig ervaren creatief meedenken door Bestuurs-
informatie.

Waardering is er ook voor de bijdragen van de wijkbureaus. Alle wijkraden
zijn overwegend positief over de bijdragen van het wijkbureau. Verbeterpunten
betreffen slechts een enkel wijkbureau. Zo werd In Leidsche Rijn het wijkbureau
ervaren als te afstandelijk en met te veel nadruk op inhoudelijke ondersteuning. De
behoefte van de wijkraad lag juist op andere terreinen. Het gaat dan om zaken als
organisatie en administratie. Bij sommige wijkraadplegingen (bijvoorbeeld in de
Binnenstad en in Noordwest) is het wijkbureau intensief betrokken geweest bij de
wijkraadpleging.

Anderen riepen de hulp van een extern onderzoeksbureau in; opvallend is dat
vooral Stichting Alexander een aantal keer is gevraagd de wijkraadpleging onder
jongeren te organiseren. Ook maakten verschillende wijkraden gebruik van
ondersteuning door welzijnsorganisaties als Cumulus, SMOL en Jongerenwerk. De
waardering hiervan varieert. Zo zijn sommige wijkraden zeer te spreken over de
ondersteuning door het opbouwwerk, terwijl andere nauwelijks iets van het
opbouwwerk gemerkt hebben. Alleen de wijkraden Oost en Overvecht hebben
geen gebruik van ondersteuningsmogelijkheden gemaakt.

Budget

Elke wijkraad heeft jaarlijks een bedrag van €15.883 aan de wijkraadpleging te
besteden. Omdat er in 2002 op één na geen enkele wijkraad een wijkraadpleging
tot uitvoering bracht bleven ook de beschikbare budgetten onaangeroerd. Deze
budgetten konden de wijkraden overhevelen naar en toevoegen aan het budget
voor 2003. Wijkraden hebben in 2003 hierdoor een dubbel budget ter beschikking
(200%). De bestedingen van de beschikbare middelen varieert van 0 tot 186%.
Gemiddeld hebben de wijkraden 61% van het totale budget voor wijkraadplegin-
gen besteed. Eén wijkraad gaf geen geld uit aan de wijkraadpleging, één ongeveer
50% en vijf tussen de 5% en 15%. Vier wijkraden gaven meer dan 100% van hun
budget uit. Maximaal gaf een wijkraad 186% uit, de anderen tussen de 105% en
111%. Wijkraden die meer dan 100% besteedden konden dit dus doen door
gebruikmaking van het overgehevelde budget van 2002.
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8.3 Informatieopbrengst en gebruik van resultaten

De meeste wijkraden zijn tevreden over de resultaten die uit de wijkraadpleging
naar voren zijn gekomen. Een wijkraadpleging kan veel relevante informatie
opleveren, afkomstig van grote groepen bewoners. Het helpt wijkraden bij het
bepalen van de koers. De resultaten zijn of worden verwerkt in voorstellen of
adviezen richting het college van Burgemeester en Wethouders. De uitkomsten zijn
op verschillende manieren naar buiten gebracht. Onder meer gebeurde dat via de
eigen websites van de wijkraden. Leidsche Rijn en Overvecht grepen de voorstel-
ling van de Buurtsoap aan om de uitkomsten te presenteren. Mede hierdoor zijn de
wijkraden vaak goed in beeld gebracht bij bewoners. Over het uiteindelijke doel
van de wijkraadpleging zijn de wijkraden minder optimistisch, te weten de
vertaling van de uitkomsten in nieuw beleid.

Enkele impressies van de wijkraadplegingen:

• De wijkraad Zuid heeft de wijkvisie welke was opgesteld naar aanleiding van
de wijkanalyse van WMO, als uitgangspunt genomen voor de wijkraadple-
ging. De wijkraadpleging werd zo gestructureerd dat de conclusies daaruit
weer te koppelen waren aan de wijkvisie en de doelstellingen die daarin wor-
den vastgesteld. Doelen en subdoelen van de wijkvisie op het gebied van vei-
ligheid en op het gebied van buitenruimte, verkeersveiligheid en een beter
milieu werden in de wijkraadpleging voorgelegd aan bewoners, met de vraag
hierin prioriteiten aan te geven en eventueel doelen te schrappen of nieuwe toe
te voegen.

• De wijkraad West heeft op basis van de drie gehouden wijkraadplegingen
dertig aanbevelingen opgesteld voor het college. De wijkraad adviseerde on-
der meer om een behoeftepeiling onder jongeren periodiek te laten uitvoeren.
Naar aanleiding van de wijkraadpleging onder jongeren stelde de wijkraad
vast dat vragen naar de wensen en de beleving van jongeren ten aanzien van
voorzieningen en activiteiten waardevolle informatie oplevert. Hierdoor kan
het activiteitenaanbod beter op de vraag van jongeren worden afgestemd.
Voor hangjongeren kwam naar voren dat voor een aantal problemen oplossin-
gen nodig zijn die kostbaar zijn en meer tijd nodig hebben om gerealiseerd te
worden. De wijkraad adviseert in dit verband om in langdurige trajecten,
bijvoorbeeld het realiseren van een JOP of een buurthuis, tegelijkertijd naar
eenvoudige en snel realiseerbare tussentijdse tijdelijke oplossingen te zoeken,
bijvoorbeeld het plaatsen van een extra bankje met afvalbak. Op deze manier
wordt het vertrouwen van jongeren in de gemeente niet geschonden. Naar
aanleiding van de wijkraadpleging over zwerfvuil adviseert de wijkraad het
college onder meer om meer middelen te reserveren als het gaat om het reini-
gingsbudget van wijk West en de beschikbare middelen efficiënter in te zetten.

• De wijkraad Vleuten-de Meern wil naar aanleiding van de wijkraadpleging dit
jaar meerdere enquêtes gaan houden, want uit deze tweede, veel uitgebreidere
enquête is veel lering te trekken voor zowel de wijkraad als de gemeente
Utrecht. Uit de enquête blijkt bijvoorbeeld dat de ontwikkeling van Leidsche
Rijn een dermate impact heeft op Vleuten-de Meern dat het voor alle betrok-
ken partijen het beste lijkt om een wijkvisie ‘Westelijke Flank’ te ontwikkelen,
een wijkvisie voor de huidige wijken 9 en 10. De wijkraad Vleuten-de Meern
heeft een aantal aanbevelingen gedaan in een nota Vleuten-de Meern 2003, een
wijkadvies voor de voorjaarsnota van de gemeente utrecht 2003. De wijkraad
onderscheidt hierin zaken die op dit moment van belang zijn (dit gaat vooral



51

om verkeersproblemen) en zaken die structurele aandacht verdienen, zoals
uitbreiding aantal hangplekken met sociale controle en toezicht, uitbreiding
aantal groenvoorzieningen, uitbreiding horecagelegenheden en andere sociale
voorzieningen.

• In Oost was de wijkwethouder aanwezig bij de wijkraadpleging. Hij beloofde
dat hij, naar aanleiding van de resultaten, namens het College van B&W, ver-
antwoording zou afleggen. Ook bij de presentatie van de resultaten van de
wijkraadpleging van West was er een wijkwethouder aanwezig.

• In Zuidwest ontmoette de wijkraadpleging veel bijval van de jongeren. Zij
willen ook verder betrokken blijven bij activiteiten. De jongeren presenteerden
hun resultaten op 1 juli aan wijkraad en gemeente.

• De wijkraad Binnenstad wil naar aanleiding van de wijkraadpleging hier in de
wijkraadpleging 2004 op voortborduren.

Mede door de late start van verschillende wijkraden vonden bijna alle wijkraad-
plegingen te laat plaats om met de resultaten input te kunnen leveren op het
wijkprogramma 2003. Om hieraan te kunnen voldoen moesten alle wijkraadple-
gingen al in 2002 hebben plaats gehad. Alleen de wijkraad Vleuten-de Meern zag
kans om in 2002 een wijkraadpleging uit te voeren. Maar omdat de verwerking
toch enige tijd in beslag nam konden de uitkomsten niet benut worden voor de
opstelling van het wijkprogramma 2003. Deze wijkraad heeft daarom een aantal
aanbevelingen opgesteld voor de voorjaarsnota 2003 met het oog op een mogelijke
ombuiging van het wijkprogramma 2003. Wel hebben vrijwel alle wijkraden, los
van de wijkraadpleging, een gevraagd advies gegeven over het wijkprogramma en
op verzoek over de voorjaarsnota 2003. Inmiddels zijn de uitkomsten van de
gehouden wijkraadplegingen verwerkt voor gebruik in de wijkprogramma’s voor
2004.
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Verwey-Jonker Instituut

9 De wijkraden over de toekomst

9.1 Inleiding

De vorige hoofdstukken schetsen een beeld van het functioneren van de wijkraden
gedurende de proefperiode, tot oktober 2003. Ondanks dat de wijkraden later zijn
gestart dan verwacht, hebben de wijkraden voldoende ervaringen opgedaan om
zich een beeld te kunnen vormen over hoe de toekomst van de wijkraden eruit zou
moeten zien. Hiervan doen we in dit hoofdstuk verslag10. Op basis van de
voorgaande bevindingen onderscheiden we hierbij drie centrale onderdelen:
• De plaats van de wijkraden in de beleidsvorming.
• De plaats van de wijkraden in de wijkontwikkeling.
• Het feitelijke functioneren van de wijkraden.

9.2 Plaats van de wijkraden in de beleidsvorming

Het in het leven roepen van wijkraden is te beschouwen als een vorm van verticale
participatie. We verstaan daaronder de participatie van burgers in het beleidsvor-
mingsproces. De relatie tussen burgers en lokale overheid staat hierbij centraal.
Het beleidsvormingsproces is in eerste instantie het domein van de overheid. Het
college van B&W en de gemeenteraad, de gemeentelijke diensten en de wijkbu-
reaus. De wijkaanpak is erop gericht om burgers meer te betrekken bij hun wijk en
de gemeente wil dit bereiken door onder andere beter in te spelen op de ideeën,
signalen en wensen van bewoners en de activiteiten van de gemeente daarop af te
stemmen. Hiervoor heeft de gemeente informatie nodig over wat leeft en speelt in
de wijk en wil ze zelf ook meer zichtbaar zijn voor de inwoners van de wijken. Het
vergroten van vertrouwen van de inwoners in het gemeentebestuur is daarbij een
belangrijk streven.

Burgers raken op deze manier meer en meer betrokken bij het beleidsvor-
mingsproces en de daarmee samenhangende begrotingscyclus.

Wat de wijkraden vinden van hun positie in het proces van beleidsvorming,
daarvan wordt in het voorafgaande, vooral in hoofdstuk 6, uitgebreid verslag
gedaan. Hier besteden we aandacht aan wat de wijkraden belangrijk vinden voor
hun toekomstige plaats in de beleidsvorming.

Over het algemeen vinden de wijkraden dat zou moeten worden doorgegaan op
de ingeslagen weg. De algemene teneur is: “Doorgaan met de wijkraden: ja,

10 Voornaamste bronnen: de vragenlijsten ingevuld medio oktober 2003 en de evaluatiebijeenkomst op 30 oktober 2003
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mits…”. Als de condities verbeteren staan de wijkraden achter het concept van
wijkraden en zien zij legitimiteit voor hun bestaan. Een uitzondering daarop is
wijkraad Noordoost. Zij stellen: “Wij zien geen toekomst voor de wijkraad,
tenzij……. “.

De wijkraden zijn van mening dat het gemeentebestuur naar de wijkraden moet
luisteren, beter dan tot nu toe het geval was.

De wijkraden benoemen een aantal punten waarop het verbeteren van die
condities ten aanzien van het beleidsproces betrekking zouden moeten hebben.

1. De wijkraden vinden dat de afhankelijkheid van de begrotingscyclus groot is,
zowel qua planning als qua inhoud. Wijkraad Leidsche Rijn spreekt van de
“verplichte onderdelen” van de wijkaanpak en doelt daarmee op het wijkpro-
gramma, de wijkvisie en de wijkraadpleging. Hoewel door de meeste wijkra-
den de relevantie van deze instrumenten wordt onderkend, pleiten ze er na-
drukkelijk voor ook ruimte te laten voor onderwerpen die de wijkraden zelf
belangrijk vinden. Met andere woorden: ze willen in staat gesteld worden om
meer zelf de agenda te bepalen. De wijkraden zeggen “Laat ons met belangrij-
ke punten komen en laat de gemeente met een antwoord komen waarom iets
wel of niet kan.” Een aantal wijkraden (onder andere Noordwest en Zuidwest)
geeft aan dat ze meer aandacht willen schenken aan onderwerpen die in de
wijk leven en willen bij specifieke projecten betrokken worden: wat wil de
buurt hiermee. Ook Noordoost geeft aan: “Je wordt gevraagd om je mening
ergens over te geven, maar de wijkraad wil bezig zijn met de wijk. Daar kom je
nauwelijks aan toe.”

Dit betekent ook dat de ongevraagde adviezen minstens zo belangrijk zijn
als de gevraagde adviezen. Hierin moet in het vervolg geen prioritair onder-
scheid gemaakt worden. Wijkraden willen flexibiliteit in de manier waarop ze
in het beleidsproces betrokken zijn. Het onderscheid tussen beleidsvorming
(vaak meerjarig) en begrotingscyclus (jaarlijks) is hierbij relevant.

2. Wijkraden achten een meer vraaggerichte werkwijze van de gemeente
noodzakelijk. De gemeente is onvoldoende ingericht op de vragen uit de wijk.
Het ambtelijk apparaat dient meer gericht te zijn op vragen uit de wijk. De
afhandeling van adviezen dient te verbeteren. Ook afstemming met andere
onderdelen binnen de wijkaanpak, zoals de wijkwethouder en de raadscom-
missie van de wijk moet beter. Zowel ambtelijk als bestuurlijk moet de echte
omslag naar vraaggericht werken nog plaats vinden.

Het heeft niet alleen iets te maken met de structuur en organisatie van het
wijkgericht werken, ook de cultuur speelt een rol van betekenis. Voor ambte-
naren betekent het een andere manier van werken. Hierin zouden ambtenaren
ook ondersteund moeten worden. (“empowerment van ambtenaren”). Het
vergt kennis en vaardigheden die niet vanzelfsprekend zijn. Ook ambtenaren
zouden hierin moeten worden ondersteund.

De wijkraden verwachten van de gemeente een zekere flexibiliteit. In tijd
maar ook in ondersteuning. Anderzijds vinden wijkraden dat ze ook zelf flexi-
bel moeten operen. Zoals wijkraad Zuidwest aangeeft: “En wij moeten een
meer pro-actieve houding aannemen. Wij moeten bepalen wat we willen be-
handelen zodat de gemeente achter ons aanholt in plaats van andersom. We
moeten zelfstandig signaleren en op de gemeente afstappen als we er iets mee
willen doen.”
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De meer vraaggerichte werkwijze zou ook tot uitdrukking moeten komen door
burgerparticipatie, anders dan via de wijkraden, een meer nadrukkelijkere
plek in de beleidsvorming te geven. Aandacht voor burgerparticipatie moet
niet beperkt blijven tot de wijkaanpak / wijkraden maar zou ook vanzelfspre-
kend onderdeel moeten zijn van beleidsvorming op andere terreinen.

Wijkraden benadrukken het belang te beseffen dat er niet één overheid of
gemeente is. De gemeente is niet een ongedeelde organisatie, maar bestaat uit
te onderscheiden elementen, zoals het bestuur en het ambtelijk apparaat. Bin-
nen het ambtelijke apparaat is vervolgens onderscheid te maken tussen wijk-
bureaus en stedelijke diensten. De wijkbureaus zijn vanzelfsprekend betrokken
bij het wijkgericht werken en spannen zich hiervoor in. De diensten echter zijn
in de beleving van wijkraden over het algemeen niet al te welwillend of niet in
staat om het wijkperspectief daadwerkelijk onderdeel te laten zijn van hun
beleid. De rol van de wijkbureaus verandert met de komst van de wijkraden.
Of wijkraden zich moeten richten op de wijkbureaus of meer op de diensten,
daarover verschillen de wijkraden van mening.

3 De wijkraden willen graag eerder in het beleidsproces betrokken worden. Het
gevoel overheerst dat wijkraden pas om hun mening gevraagd wordt (een
advies uit te brengen) op het moment dat plannen al in een ver gevorderd
stadium zijn. De concepten van beleidsnota’s bijvoorbeeld lijken niet veel
ruimte te laten voor inbreng vanuit de wijkraad.

Wijkraad Binnenstad zegt dat alles dat de wijkraad tot nu toe bereikt heeft
te danken is aan het in een vroeg stadium contact leggen met ambtenaren.
Door al in de fase waarin de ambtenaar bezig is met de beleidsvoorbereiding je
wensen ideeën kenbaar te maken, bereik je het meeste. Noordoost geeft aan dat
niet de bedoeling kan zijn dat je als vrijwilliger die zich wil inzetten voor de
wijk met ambtenaren gaat praten. Wijkraden hebben behoefte aan het voeren
van strategische discussies en willen niet pas in een laat stadium reageren op
concept beleidsteksten.

4 Noordwest heeft aangegeven alleen invloed op het wijkprogramma te willen
hebben als ze ook zeggenschap krijgen over flexibele budgetten. De wijkraden
Noordoost, Vleuten-de Meern en West zijn uitgesproken in hun mening dat ze
geen budgethouder willen zijn. Vleuten-de Meern staat wel open voor het
werken met flexibele budgetten.

9.3 Plaats wijkraden in wijkontwikkeling

De wijkraden zijn ingesteld om een positieve invloed uit te oefenen op de
wijkontwikkeling. Concrete resultaten op straatniveau en het vergroten van de
betrokkenheid van inwoners bij hun wijk en bij elkaar zijn doelstellingen die
hierbij door gemeentebestuur worden nagestreefd. Dit veronderstelt wellicht een
ander type participatie dan in de vorige paragraaf beschreven. In tegenstelling tot
verticale participatie spreken we in dit verband liever van horizontale participatie.
Horizontale participatie is niet in eerste instantie gericht op het beïnvloeden van
beleid, maar veel meer op het deelnemen aan het samenleven in algemene zin. Hoe
wordt samengeleefd in de wijk? Wat betekent de betrokkenheid bij de wijk voor de
bewoners ervan? Waaruit bestaat die betrokkenheid? In hoeverre zijn bewoners
georganiseerd of meer op zichzelf teruggetrokken?

Voor het functioneren van de wijkraden zijn in dit verband vooral de volgende
vragen relevant: namens wie spreekt de wijkraad, hoe representatief of gelegiti-
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meerd is de wijkraad? Is de wijkraad een koepel of een van de spelers naast de
andere bewonersorganisaties? Is voor de wijkraden mogelijk (of wenselijk) een rol
weggelegd in het bevorderen van samenleven in de wijk?

De mening van de wijkraden loopt uiteen over of de wijkraden er ook zijn voor
wijkontwikkeling zoals hierboven beschreven. Mogelijk leveren de wijkraden er
een bijdrage aan, maar het is voor geen van de wijkraden een eerste doel. De
wijkraden zien zichzelf als adviesgroep voor de gemeente. Ze zijn daarvoor de
ogen en oren van de wijk. Dit is echter het middel en niet het doel.

We noemen hieronder de punten die volgens de wijkraden van belang zijn voor de
toekomstige positie van de wijkraden in de wijkontwikkeling.

1. Alle wijkraden benadrukken het belang van een duidelijke positionering van
de wijkraad ten opzichte van andere bewoners- of belangengroepen in de wijk.
Dit is een cruciaal gegeven voor de toekomst van de wijkraden. De meningen
zijn verdeeld over in hoeverre de wijkraden een bemiddelende rol zouden
moeten spelen tussen de gemeente en de bewonersgroepen en belangenorgani-
saties in de wijk. Vleuten-de Meern bijvoorbeeld kent vele belangengroeperin-
gen. Hier ziet de wijkraad voor zichzelf duidelijk een rol weggelegd als inter-
mediair tussen de gemeente en de wijk. Die rol begint nu vorm te krijgen en
verdient verdere versterking.

In Noordoost daarentegen is de situatie ondanks de veelheid aan bewo-
nersorganisaties onvergelijkbaar. De wijkraad geeft te kennen dat door de
komst van de wijkraad de positie van de bestaande bewonersgroeperingen is
verzwakt. Noordoost houdt daarom reserves als het gaat om de voortzetting
van de wijkraad. “Het instellen van wijkraden is niet een kwestie van baat het
niet dan schaadt het niet. De wijkraad lijkt nu eerder schade toe te brengen dan
dat het iets oplevert. De betrokkenheid bij de buurtcomités loopt terug en dat
is desastreus voor de wijk.”

2. De wijkraadplegingen die de wijkraden in de toekomst houden, willen ze
vooral vanuit de eigen prioriteiten vorm en inhoud geven. Tot nu toe hebben
wijkraden het min of meer als een verplichting ervaren, hoewel de meeste
wijkraden er naar eigen inzicht invulling aan hebben gegeven. Wijkraad
Noordoost vindt het een oneigenlijke taak een wijkraadpleging te moeten
houden. De gemeente, in het bijzonder de afdeling Bestuursinformatie verza-
melt jaarlijks een schat aan informatie. De wijkraadpleging voegt daar in be-
perkte mate wat aan toe en zou door de gemeente zelf ter hand moeten wor-
den genomen. In Vleuten-de Meern geeft de wijkraad aan dat ze vanuit de
belangenorganisaties in de wijk juist de vraag krijgen: "Hoe weten jullie wat
leeft in de wijk?". De wijkraadpleging geeft de wijkraad legitimiteit om te
handelen. Door de wijkraadpleging weet de wijkraad wat voor de belangen-
groepen belangrijk is. Zuidwest zegt dat je toch kan doen met de wijkraadple-
ging wat je zelf wil en ziet hier geen probleem.

De wijkraden pleiten ervoor op een eigen wijze invulling te geven aan de
wijkraadpleging.

3. De positie van de wijkraad in de wijkontwikkeling heeft zoals gezegd ook te
maken met legitimiteit, namens wie spreekt de wijkraad. Deels is deze legiti-
miteit te vinden in de samenstelling van de wijkraad. Voor de toekomst blijft
voor de wijkraden de afspiegeling van de wijk in de wijkraad en het verloop
een punt van aandacht. Wijkraad Oost merkt op dat de afspiegeling afhanke-
lijk is van je doel. Wijkraad West signaleert dat de actiegerichte personen uit de
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wijkraad zijn gestapt. Noordoost stelt dat: "Verloop is prima, maar de wijkra-
den worden steeds uniformer. Het aanboren van nieuwe netwerken is niet
gelukt." Vleuten-de Meern brengt daar tegenin dat de afspiegeling niet persé in
de persoon hoeft te zitten. Wel dient ervoor gewaakt te worden dat zoveel
mogelijk verschillende meningen zijn vertegenwoordigd.

Naast de positie van de wijkraden in het wijkgerichte werken van de gemeente is
de positie van de wijkraden in de wijken, met name hoe ze zich verhouden tot
andere bewonersorganisaties, belangrijk voor de toekomst van de wijkraden. Het
wordt als een omissie ervaren dat juist vanuit dit perspectief geen onderzoek
wordt verricht (middels de burgerpeiling had hierover informatie kunnen worden
verzameld) voordat een beslissing wordt genomen over de implementatie van het
wijkgerichte werken in Utrecht. Een belangrijke onderzoeksvraag zou zijn: wat
betekent de komst van een wijkraad voor bestaande structuren van bewonersorga-
nisatie (formeel en informeel) in de wijk? En welke rol en opstelling veronderstelt
dat van de wijkraad?

9.4 Het feitelijke functioneren

De plaats van de wijkraden in de beleidsvorming en in de wijkontwikkeling zijn
bepalend voor het feitelijk functioneren van de wijkraden. Over dit feitelijk
functioneren zijn door de wijkraden veel ideeën en wensen geuit. We noemen
hieronder de belangrijkste conclusies en vervolgens de suggesties voor verbetering
die door de wijkraden zijn gedaan:

1. De wijkraden hebben relatief veel nieuwe leden bereikt, maar ook is sprake
van verloop. De werving van nieuwe leden vraagt daarom om permanente
aandacht. Hiervoor is ook nodig dat de wijkraden (nog) bekender worden in
de wijk.

2. Ondersteuning van wijkbureaus voor de wijkraden varieert. Zowel inhoudelijk
en procesmatig enerzijds als facilitair anderzijds. De ondersteuning dient te
worden afgestemd op de specifieke aanpak, kennis en kunde van iedere
wijkraad. Concrete wensen die zijn geuit:

- Meer secretariële en PR ondersteuning is gewenst;
- Wijkraden willen in een eerder stadium informatie beschikbaar krijgen;
- De wijkraden willen goed ingespeeld zijn op wat er in de wijk speelt of gaat

spelen. Hierin is voor wijkbureaus een sleutelrol weggelegd.

3. De inspanningen van wijkraden / wijkraadsleden wegen niet op tegen de
geboekte resultaten. Te veel procedures, te weinig inhoud. Wanneer hierin
geen verandering komt, zullen de komende tijd meer wijkraadleden afhaken.
Om dit te voorkomen zou volgens de wijkraden aan de volgende voorwaarden
voldaan moeten worden:

- Meer zichtbare resultaten van inspanningen en effecten op de korte termijn;
- Wijkraden willen als flexibeler orgaan en als spreekbuis kunnen opereren;
- Naast taken ook bevoegdheden opvoeren, beiden zouden moeten worden

aangescherpt.

4. De dominante werkvorm van vergaderen brengt een bepaalde selectie met
zich mee. Degene die de taal minder goed beheersen of minder mondig zijn,
zijn minder geneigd zich in te zetten in de wijkraad. Daardoor is niet iedereen
in de gelegenheid te participeren en sluit het bepaalde groepen uit. Het ge-



58

bruikte jargon, het vele papier en een ambtelijke benadering van vraagstukken
dragen er ook toe bij dat mensen afhaken. Suggesties die in dit verband door
de wijkraden zijn geopperd:

- De informatie en de wijze waarop erover met burgers gecommuniceerd wordt
zou toegankelijker moeten;

- Tegelijkertijd pleiten anderen voor professionalisering van de wijkraad.

5. De bestuurlijke ambitie van het wijkgerichte werken en de (ambtelijke)
uitvoerbaarheid liggen (te) ver uit elkaar. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de ondui-
delijkheid over de afhandeling van ongevraagde adviezen.

- Wijkraden zijn het erover eens dat het ambtelijk apparaat zich meer zou
moeten instellen op participatie en beleidsontwikkeling van onderop;

- Anderen bepleiten meer bevoegdheden voor de wijkbureaus, bijvoorbeeld
meer coördinerend en initiërend niet enkel als “boodschappenjongen voor de
diensten”;

- Duidelijkere kaders van besluitvorming zijn wenselijk;
- Ambtelijke afhandeling en inpassing van adviezen.

6. Het functioneren van de wijkwethouder is niet vastgelegd, dit wordt wel
wenselijk geacht.

- Een aantal wijkraden zien graag meer betrokkenheid en stimulans van de
wethouder.

7. De politieke factor is onzichtbaar (“drukt zich”). De onduidelijkheid rondom
de raadcommissies van de wijk heeft hierin bijgedragen.

9.5 Tot slot

Hoewel wijkraden onderling zeer verschillend zijn, zien de wijkraden voor zichzelf
vooral een rol weggelegd in het beïnvloeden van beleidsvorming. Daarbij noemen
wijkraden als taak het slaan van bruggen tussen bestuur en wijkbewoners,
intermediair zijn tussen wijk en gemeente. Maar ook willen wijkraden betrokken
zijn bij strategische discussies over bijvoorbeeld woningbouwplanning, onderwijs,
economie, welzijn en zorg. De adviesrol van wijkraden is een cruciale: het college
gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Een aantal wijkraden wil ook expliciet
beleidsvoorbereidend bezig zijn. Wijkraden willen bijdragen aan het ontwikkelen
van een wijkvisie en het wijkprogramma mede bepalen en voortdurend beïnvloe-
den.

Welke de rol van wijkraden zou moeten zijn in de wijkontwikkeling, daar-
over zijn veel minder duidelijk uitspraken gedaan.

Een van de wijkraden heeft duidelijke ideeën als het gaat om de toekomst van de
wijkraden. In Noordoost geeft men drie opties:
1. Direct opheffen, burgers/buurtcomités serieus gaan nemen, tijdig voorzien

van begrijpelijke informatie en vragen naar hun advies als “buurtdeskundige”!
2. De wijkraad als onafhankelijk adviesorgaan in burgerparticipatie zoals

hierboven omschreven zonder spelregels (wel richtlijnen) vanuit de gemeente
3. Integratie binnen de raadscommissie voor de wijk.
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10 Conclusies en aanbevelingen

10.1 Inleiding

Sinds oktober 2002 zijn in Utrecht tien wijkraden actief. Ze vormen een belangrijk
onderdeel van de vernieuwde Utrechtse wijkaanpak. Via de wijkraden moeten
bewoners meer invloed krijgen op het gemeentelijk beleid voor de wijken. In de
vorige hoofdstukken hebben we het functioneren van de wijkraden op verscheide-
ne aspecten beschreven. Hoewel de periode waarin ze nu functioneren nog te kort
is om vanuit de praktijk onderbouwde conclusies te trekken over de effecten van
de wijkraden, valt er over de proceskant van het werk van de wijkraden wel veel te
melden. Het is duidelijk geworden dat het fenomeen wijkraad een belangrijke
impuls kan bieden – en dat voor een deel ook al doet – aan bewonersparticipatie in
de beleidsvorming en dat hij zo de burger dichter bij het beleid brengt.

De impuls komt op een aantal manieren naar voren. In de eerste plaats
blijkt deze uit het elan onder de leden van verschillende wijkraden om zich in te
zetten voor hun wijk. Hoewel sommige wijkraden te maken hadden met meer of
minder verloop onder de leden, is het grootste deel ervan nog steeds actief.

 Als tweede noemen we de grote hoeveelheid aan uitgebrachte adviezen,
gevraagd en ongevraagd. Hierin ligt de kern van het werk van de wijkraden
besloten. De adviezen kwamen op verschillende manieren tot stand, namelijk door
discussie in de wijkraden zelf, maar meer nog doordat wijkraden hun oor te
luisteren legden bij bewoners en organisaties in de wijk. De meeste wijkraden
maakten daarbij onder meer gebruik van de wijkraadpleging.

De uitvoering van de wijkraadplegingen is de derde manier waarop het
potentieel van de wijkraden naar voren komt. Terwijl geen van de wijkraden kans
zag al in 2002 een wijkraadpleging tot uitvoering te brengen en af te ronden, geeft
2003 een geheel ander beeld te zien. Sommige wijkraden hielden meerdere
wijkraadplegingen achter elkaar. Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen aan bekend-
heid onder bewoners. Daarnaast werd zo een schat aan informatie verworven en
werden wensen en verwachtingen uitgesproken, waaraan de wijkprogramma’s
voor 2004 getoetst kunnen worden.

In het vorige hoofdstuk werden de conclusies van de wijkraden zelf gepresenteerd.
Hieronder geven wij als onderzoekers onze eigen conclusies en de aanbevelingen
die wij hieruit af leiden. Wij doen dit in dezelfde drie clusters als die uit het vorige
hoofdstuk:

• positionering van de wijkraad in de beleidsvorming
• plaats van de wijkraad in de wijkontwikkeling
• het feitelijk functioneren.
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10.2 Positionering van de wijkraad in de beleidsvorming

De wijkraden zijn alle in de loop van 2002 voortvarend aan het werk gegaan. Zij
wisten zich gelegitimeerd door het participatiekader dat de gemeente had gesteld.
Maar minstens even belangrijk was het feit dat zij na een periode van intensieve
werving, of op basis van de traditie van hun voorlopers, een goede afspiegeling
genoemd konden worden van de wijk. De wijkraden hebben deze afspiegeling niet
steeds weten vast te houden. Het aantal allochtonen dat participeert binnen de
wijkraden blijft onder de maat.

Er is door de wijkraden veel gediscussieerd over de eigen positie en prioriteiten en
er zijn veel adviezen uitgebracht aan het college. De wijkraden hebben daarbij
nogal wat frustraties opgelopen, maar deze hadden meer te maken met (soms zeer
grote) onvolkomenheden in de uitvoering van de spelregels dan met de spelregels
zelf (hoewel sommige wijkraden ook de spelregels zelf als beklemmend hebben
ervaren). De grootste hinderpaal stond daarbij aan de kant van de gemeente. Het
“apparaat” bleek onvoldoende in staat om steeds adequaat te reageren / in te
spelen op het werk van de wijkraden. Medio 2003 zijn daar betere afspraken over
gemaakt. Het is te vroeg om de effecten van die afspraken te beoordelen.

De wijkraden voelden zich te zeer afhankelijk van dat apparaat, maar stelden zich
wellicht ook afhankelijk op waar dat niet had gehoeven. Over hoe ver je meegaat
in het proces van beleidsvorming verschillen de meningen binnen en tussen de
wijkraden. Sommigen vinden dat ze moeten volstaan met het aangeven van
wensen en verwachtingen, terwijl anderen best invloed zouden willen uitoefenen
op hoe die wensen en verwachtingen budgettair vertaald worden.

De experimentperiode is voor beide partijen – wijkraad en gemeente – een
onzekere zoektocht gebleken.

Het is nu tijd voor een preciezere (her)formulering van een aantal principes en
spelregels. Het instrument wijkraden staat daarbij ons inziens niet ter discussie.

Op basis van ons onderzoek doen wij de volgende aanbevelingen:

1. Het behoud van de wijkraden als niet gekozen adviesorgaan vanuit de wijken
binnen de gemeentelijke beleidsvorming. Dat betekent dat de wijkraad vanuit
het bestuur gezien kan worden als een extra mogelijkheid om bij de beleids-
vorming rekening te kunnen houden met wat er leeft in de wijken.

2. De wijkraden doen er goed aan om de eigen agenda te bepalen aan de hand
van de behoeften en verwachtingen binnen hun wijk en hun eigen positie
daarbinnen. Dat betekent dat de onderwerpen voor advisering aan de ge-
meente vanuit dat perspectief worden bepaald, evenals de mate waarin de
wijkraden ingaan op adviesaanvragen door de gemeente. Dat betekent ook dat
de wijkraad vanuit het perspectief van bewoners gezien kan worden als een
extra mogelijkheid om op autonome wijze een stem uit de wijk te laten horen
bij het bestuur.

3. Voor zover de wijkraden invloed willen uitoefenen op de budgettaire vertaling
van hun wensen, zou dat de vorm kunnen aannemen van gedifferentieerde
invloed afhankelijk van het type budget waarover sprake is. Dat kan gaan van
veel zeggenschap over een relatief beperkt (maar substantieel) budget om snel
bepaalde wensen te kunnen realiseren, via adviesrecht en programmatische
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invloed op veel grotere budgetten, tot formeel inspraakrecht over basisbud-
getten van diensten i

4. De gemeente dient alle adviezen van de wijkraden op gelijke wijze te benade-
ren. Als de wijkraden inderdaad hun eigen agenda bepalen, dan is het vol-
strekt logisch dat bij de behandeling van adviezen het onderscheid tussen
gevraagd en ongevraagd advies wordt losgelaten.

5. Om de wijkraad in staat te stellen deze rol te vervullen dient de gemeente het
werkproces van de wijkraad nog intensiever te ondersteunen, inclusief een
permanente ondersteuning bij het in stand houden van een ledenbestand dat
een voldoende afspiegeling is van de wijk. Bij dit laatste zou onafhankelijke
ondersteuning, bijvoorbeeld door het wijkwelzijnswerk (opbouwwerk) aanbe-
veling verdienen.

10.3 Plaats van de wijkraad in de wijkontwikkeling

Het is voor een aantal wijkraden moeilijk geweest om te bepalen welke positie zij
innemen binnen het netwerk van organisaties in de wijk. De diversiteit in keuzes is
groot. Sommige wijkraden vinden ook dat ze (te?) veel tijd gestoken hebben in het
bepalen van de eigen plaats.

Zoals ook uit eerder onderzoek is gebleken, blijft de relatie tussen buurten en de
wijken zoals die door de gemeente zijn gedefinieerd voor een aantal wijken een
moeilijk punt. Sommige wijken zijn een optelsom van heel verschillende buurten.
Hierdoor en doordat bewoners zich eerder met de eigen buurt dan met de wijk
identificeren, is het vaak moeilijk om binnen een wijkraad een gemeenschappelijke
agenda, prioriteiten en werkwijze af te spreken. Extra ondersteuning om met die
verschillen om te gaan (bijvoorbeeld extra aandacht voor vergadertechnieken, voor
verschillende methoden van werving) is voor die wijken aangewezen.

De oorspronkelijke doelstelling dat de wijkraad de betrokkenheid van bewoners bij
hun wijk zou moeten vergroten doet vermoeden dat de wijkraad ook een rol te
spelen zou hebben in de ontwikkeling van het samenleven in de wijk.

Vragen die daarbij aan de orde zijn:
- Kan / moet de wijkraad een verbindend element zijn (en hoe) tussen de

bestaande wijk- en buurtorganisaties of een intermediair tussen die organisa-
ties en de gemeente / het gemeentebestuur?

- Is de wijkraad een wijk(of bewoners?)organisatie zoals andere wijkorganisa-
ties, met een specifieke rol (adviseren van het bestuur)?

- Behouden andere wijk- en buurtorganisaties hun eigen adviesrelatie richting
het bestuur en wat betekent dat voor hun verhouding met de wijkraad?

- Wat betekent het bestaan van de wijkraad voor actief burgerschap binnen de
wijk? Een stimulans omdat er een duidelijk adres is voor adviezen aan het
bestuur of een domper omdat teveel energie en ruimte wordt geclaimd voor
het proces van beleidsvorming?
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Deze vragen blijven ons inziens vooralsnog onbeantwoord.

Wij bevelen daarom aan:

6. Dat de wijkraden zichzelf (voorlopig) niet extra belasten met een rol als
wijkontwikkelaar.

7. Dat de wijkraden hun positie, hun agenda en hun werkwijze afstemmen op de
specificiteit van de eigen wijk, de buurten daarbinnen en de participatietraditie
van die wijk. Extra ondersteuning hiervoor door het wijkbureau, met name in
de wijken waar de diversiteit groot is, lijkt ons aangewezen.

8. Per wijk een analyse te maken van het bestaande netwerk van organisaties van
burgers die betrokken zijn bij buurt, wijk en stad. Deze analyse zou moeten
gebeuren door het wijkbureau in samenwerking met de wijkraad (als deze dat
wenst) en kan gebruikt worden door de wijkraad om de eigen positie en agen-
da te bepalen.

9. Bij latere evaluaties van de (effecten van de) wijkraden ook te bezien wat het
effect op het bestaande netwerk van organisaties is en op het kader van bewo-
ners dat dit netwerk in stand houdt.

10.4 Het feitelijk functioneren

Over het feitelijk functioneren van de wijkraden – de werving en de leden, het
werkproces, de wijkraadpleging – valt heel veel positiefs te melden. Daarmee zijn
we dit hoofdstuk ook begonnen.

Verder zijn er een aantal aspecten van het feitelijk functioneren die aan bod zijn
gekomen in de vorige paragrafen van dit hoofdstuk.

Niettemin is het van belang om hier nogmaals op een centrale conclusie te wijzen
die uit het hele werkproces van de wijkraden naar voren komt, namelijk dat het
ambtelijk en het politiek proces onvoldoende was voorbereid en ingericht om de
komst van de wijkraden te verwerken. Hierdoor hebben de wijkraden het gevoel
gehad vooral te zijn bezig geweest met 'procedures' en te weinig met 'de inhoud'.
Dit wil overigens niet zeggen dat de gemeente bij de start het idee had dat alles
geregeld was. Men was er zich terdege van bewust dat het experiment een
avontuur was voor alle partijen, ook voor de gemeente. Wat wij bedoelen met
“onvoldoende voorbereid” is dat men zich wellicht onvoldoende rekenschap
gegeven heeft van de impact die het verschil in attitude tussen verschillende
onderdelen van het apparaat zou hebben op de frustraties bij de wijkraden. Of men
heeft gedacht dat het hele apparaat in principe gunstig stond tegenover de
wijkaanpak. Iets dat duidelijk binnen en tussen de gemeentelijke diensten heel
verschillend ligt.

De ondersteuning van de wijkraden door de wijkbureaus is wisselend. Tegelijker-
tijd moet worden onderstreept dat de wijkraden unaniem zijn over “de goede wil”
van de wijkbureaus als het om participatie van burgers in de beleidsvorming gaat.

Met de wijkraden zijn wij van mening dat meer ondersteuning van het werkpro-
ces, zowel in de relatie van de wijkraad met de achterban (de wijk) als in de relatie
met het bestuur in de toekomst nodig zal zijn. Richting de achterban zou de
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wijkraad meer steun kunnen krijgen bij het naar buiten treden. Al moet gezegd dat
een beperkte communicatie met de achterban het afgelopen jaar wellicht ook te
maken had met het startproces en de soms moeizame positiebepaling door de
wijkraden zelf, in combinatie met een forse belasting door het advieswerk.

Een apart issue is de vraag welke plaats de wijkraadpleging in het werk van de
wijkraad inneemt. Door vele leden van wijkraden wordt dit uitsluitend gezien als
een middel om de gemeente inzicht te geven in wat er in de wijk leeft. Op basis
hiervan zeggen sommigen dan ook dat dit een oneigenlijke taak voor de wijkraden
is. “De gemeente moet zelf uitzoeken wat er in de wijk leeft!” Anderen zien de
wijkraadpleging veel meer als een instrument om de agenda en het advieswerk
van de wijkraad zelf te bepalen en te onderbouwen en prioriteiten te stellen.

Een en ander brengt ons tot volgende aanbevelingen:

10. Het ambtelijk en politiek proces met betrekking tot de wijkaanpak moet zo
worden ingericht dat het kan inspelen op de dynamiek en de diversiteit van de
wijkraden. De effecten van de medio 2003 ingevoerde verbeteringen in proce-
dures ten aanzien van adviezen moeten nauwgezet worden gevolgd.

11. De afstemming tussen de wijkraad en andere onderdelen van de wijkaanpak
behoeft verbetering: meer duidelijkheid over rollen, taken én bevoegdheden
van de wijkwethouder en de raadcommissies voor de wijk.

12. Het verdient aanbeveling om in de presentatie van plannen en programma’s
voor de wijken expliciet aan te geven wat met de adviezen hierover van de
betreffende wijkraad is gedaan. Met andere woorden: beter zichtbaar te maken
welke invloed wijkraden hebben gehad op de besluitvorming over deze plan-
nen en programma's. Dit is een manier om de wijkraad te faciliteren bij het
monitoren van de effecten van zijn eigen werk.

13. Het verdient aanbeveling om de ondersteuning van de wijkraad te intensive-
ren. Naast de eerder genoemde continue steun voor behoud en vernieuwing
van het ledenbestand, geldt dat ook voor bijvoorbeeld vergadermethoden (om
bepaalde groepen beter te bereiken, behouden), en methoden om het contact
met de achterban te verbeteren (PR).

14. Participatie van burgers staat of valt met de vaardigheden van ambtenaren
(ook van vakdiensten) om participatietrajecten te organiseren. Het verdient
dan ook aanbeveling om hen daarvoor nog beter en intensiever toe te rusten.

15. De wijkraadpleging is te zien als een instrument van de wijkraad om de eigen
agenda te bepalen en zijn adviezen te onderbouwen. Ondersteuning bij de
uitvoering van de wijkraadpleging dient dan ook te worden voortgezet. Daar-
naast bevelen wij aan dat de gemeente met de wijkraden overlegt welke ande-
re instrumenten zij inzet om te weten wat er in de wijk leeft en dat zij over de
uitkomsten van deze inspanningen rapporteert aan de wijkraden.

10.5 Tot slot

Het is herhaaldelijk in dit rapport geschreven: de experimentperiode met de
wijkraden is veel korter geweest dan voorzien. Daardoor valt er nu meer te zeggen
over het werkproces dan over de effecten van de wijkraden. In die zin willen wij
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deze rapportage eerder zien als een tussenevaluatie dan als een eindevaluatie. Dat
brengt ons tot onze laatste aanbeveling:

16. Wij bevelen aan om in de tweede helft van 2005 de effecten van het werk van
de wijkraden te evalueren. Daarbij kunnen de eventuele wijzigingen en verbe-
teringen worden meegenomen die naar aanleiding van deze procesevaluatie
worden doorgevoerd. De meetpunten voor die effectevaluatie zouden op korte
termijn kunnen worden vastgelegd.

                                                          
i

Type budget Aard budget / voorbeeld Rol bewoners Mate van participatie

Vaststaand Behoud infrastructuur/

minimaal noodzakelijk

onderhoud

Consument Formele inspraak

Beïnvloedbaar Jaarprogramma diensten Coproducent

Consument

Zwaarwegend advies

Flexibel Leefbaarheidbudget* Opdrachtgever

Coproducent

Consument

Zeggenschap

Bron: Huygen en Swinnen, 2001

* Met leefbaarheidbudget doelen wij op budgetten van een relatief beperkte omvang in algemene zin. Hiermee wordt

niet het leefbaarheidbudget dat de gemeente Utrecht kent bedoeld
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Bijlage 2. Vragen evaluatie wijkraden Utrecht

- “dossier” verwijst naar het schriftelijke materiaal dat de wijken ter beschikking
stellen (notulen, huishoudelijk reglement etc.)

- “schriftelijk” verwijst naar de schriftelijke vragenlijst die de wijkraad gevraagd
wordt in te vullen voorafgaand aan het groepsgesprek dat met een afvaardi-
ging van de wijkraad wordt gevoerd.

- “groepsgesprek” verwijst naar het gesprek met een delegatie van de wijkraad.

Per wijk wordt voorafgaande aan het gesprek het dossier bekeken. Vragen die niet
beantwoord kunnen worden schriftelijk voorgelegd aan de wijkraad. Soms schuift
de vraag daarom door van “dossier” naar “schriftelijk”. Ook kunnen schriftelijke
vragen aanleiding geven om er in het groepsgesprek op terug te komen.

De leden

dossier schriftelijk groeps-
gesprek

- Hoeveel leden telt de wijkraad? X

- Wat is de verdeling naar leeftijd, geslacht,
etniciteit, interessevelden en woonplekken in de
wijk?

- Vormen de leden een goede afspiegeling van de
wijk?

X
X

- Zitten de leden van de wijkraad op persoonlijke
titel in de wijkraad?

- Hebben de leden een achterban en betrekken ze
hun achterban bij wat er in de wijkraad gebeurt?

- Op welke manier doen ze dat? Hoe vindt de
communicatie met de achterban plaats?

X
X
X

- Op welke wijze heeft de werving plaats gevonden?
- Hoe hebben de leden van het bestaan van de

wijkraad kennis genomen?
- Door wie zijn de leden benaderd? Op welke wijze?

X
X
X

- Wat is de motivatie van de leden om in de
wijkraad zitting te nemen?

- Hoe algemeen of specifiek is die motivatie? Is ze
erg persoonlijk? Steunt ze op het praktische bewo-

X
X
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nersbelang? Is ze ingegeven door een meer alge-
meen democratisch gevoel?

- Zijn er klachten ontvangen over de samenstelling
van de wijkraden?

X X

- Is er veel verloop in de samenstelling van de
wijkraad?

X X

Doelstellingen en verwachtingen

dossier schriftelijk groeps-
gesprek

- Met welke verwachtingen en welke doelstellingen
nemen de leden zitting in de wijkraden?

X

- Voldoet het functioneren van de wijkraad aan hun
verwachtingen en worden hun doelstellingen
gerealiseerd?

X

Taken en bevoegdheden

dossier schriftelijk groeps-
gesprek

- Hoe zijn de taken en bevoegdheden van de
wijkraden vastgelegd in de spelregels en de huis-
houdelijke reglementen van de wijkraden?

- Hoe is het voorzitterschap geregeld?
- Vinden de leden dat ze de juiste taken en

bevoegdheden hebben?
- Is de praktijk van het functioneren van de wijkraad

in overeenstemming met hetgeen er in de spelre-
gels en reglementen is vastgelegd?

- Welke wijzigingen zijn tijdens de rit in de
huishoudelijke reglementen aangebracht?

- Acht men wijzigingen in de spelregels nodig?

X

X

X (X)

X

X

X

- Hoe – via welke procedure – vertalen de wijkraden
de uitkomsten van de wijkraadpleging in input
voor het wijkprogramma?

X

- Welke onderwerpen heeft de wijkraad naast het
wijkprogramma op de agenda staan?

- Is er een agenda commissie, zo ja wie zit daarin?
- Vinden de leden dat de juiste onderwerpen in de

wijkraad aan de orde komen?
- Vinden de leden dat zij voldoende ruimte krijgen

om de agenda te bepalen?
- Laat de wijkraad zich voeden door onderwerpen

die wijkbewoners aandragen?

X
X

X
X
X
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Plaats en invloed binnen de Wijkaanpak

schriftelijk groeps-
gesprek

- Wat gebeurt er met de adviezen van de wijkraad?
- Vinden de leden van de wijkraad dat de adviezen

van de wijkraad voldoende invloed hebben op /
terug te vinden zijn in de beslissingen van het
college van B&W?

- Hoeveel en welke adviezen worden overgenomen,
welke afgewezen? Als het advies wordt overge-
nomen, wordt het vervolgens dan ook daadwerke-
lijk uitgevoerd? Bij afwijzing: vindt de wijkraad dat
de afwijzing afdoende is gemotiveerd? Is het traject
volgens de wijkraad correct verlopen?

- Was de wijkraad in staat om op tijd adviezen
gereed te hebben?

- Beschikt de wijkraad over eigen briefpapier?

X

X

X (X)

X
X

X

X

- Herkent de wijkraad zich in het wijkprogramma?
Vindt zij dat de onderwerpen die zij heeft aange-
dragen voor het wijkprogramma op een juiste
wijze zijn verwerkt in het wijkprogramma?

X

- Hoe verloopt het onderlinge contact tussen
wijkraad, wijkwethouder, college en raadscommis-
sie van de wijk? Zijn voor de wijkraadsleden de
verschillende rollen helder?

X

- Hoe zien de wijkraadsleden de relatie tot de
Beleids- en Beheercyclus? Welke mogelijkheden en
beperkingen biedt die? Hoe autonoom of afhanke-
lijk (binnen de gemeentelijke bureaucratie gezogen
worden?) voelt men zich?

X

Wijze van werken

dossier schriftelijk groeps-
gesprek

- Welke ondersteuning en opleidingsfaciliteiten zijn
er voor de leden van de wijkraden en zijn ze hier
tevreden over? Zijn de middelen toereikend geble-
ken om ondersteuning en opleidingsfaciliteiten te
organiseren? Hoe verhouden plan, begroting en
uitkomsten zich tot elkaar?

X X

- Heeft de wijkraad over voldoende en tijdige
informatie kunnen beschikken om taken te kunnen
uitvoeren?

X
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- Hoe beoordelen de wijkraadsleden hun eigen
functioneren? Wat ervaren zij als knelpunten, wat
als pluspunten? Vinden de leden dat de instelling
van hun wijkraad de dynamiek in de verhouding
tussen gemeente en burger heeft bevorderd waar-
op ze hadden gehoopt?

X

- Zijn er specifieke werkwijzen, vergadertechnieken
geïntroduceerd om een breed scala aan deelnemers
aan het woord te laten, betrokken te houden?

X X

- Wat is het oordeel van de leden over de algemene
middelen voor de wijkraad? Zijn die voldoende?
Worden die goed besteed? Hoe zou dat beter
kunnen?

X

- Hoe vindt communicatie en terugkoppeling met de
wijk plaats? Is dat een integraal onderdeel van de
werkwijze van de wijkraad? Welke middelen
worden daarvoor ingezet (geld, mensen, metho-
den, instrumenten)?

- Hoe worden actuele kwesties die spelen in de wijk
opgepakt en teruggecommuniceerd naar bewoners
door de wijkraad?

- Is de wijkraad voldoende een aanspreekpunt voor
wijkbewoners?

X

X

X

- Hoe wordt de ondersteuning door het wijkbureau
(of anderen) ervaren? En waar bestaat die feitelijk
uit?

X

- Worden de openbare vergaderingen van de
wijkraad bezocht? Door wie? Naar aanleiding van
specifieke onderwerpen?

X

- Is er een werkplan opgesteld? Wie neemt het
voortouw? Is het werkplan ook uitgevoerd?

X

- Wat is de frequentie van de vergaderingen (alleen,
samen met wijkbureau?)

X

- Is er een interne geschillenregeling voor geschillen
binnen de wijkraad?

X

- Is er sprake van externe geschillen? X

- Vindt er overleg plaats tussen de wijkraden
onderling? Is hier behoefte aan?

X
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Bijlage 3. Oprichtingsdatum Wijkraden en verloop

Wijkraad Oprichtingsdatum Aantal leden
bij oprichting

Percentage
verloop11

Binnenstad 20 juni (eerste vergadering) 24 13%

West 21 mei (eerste vergadering) 25 16%

Vleuten- de
Meern

26 maart (oprichtingsdatum)
23 april (eerste vergadering)

25 12%

Noordoost 20 maart (eerste vergadering) 15 47%

Overvecht 18 september (oprichtingsdatum)
 8 oktober (eerste vergadering)

25 16%

Zuid 25 april (oprichtingsdatum) 25 36%

Zuidwest 2 oktober (eerste vergadering) 25 28%

Noordwest 23 april (eerste vergadering) 25 12%

Oost 21 mei (eerste vergadering) 20 30%

Leidsche Rijn 4 juli (eerste vergadering)
24 september (officiële oprich-
tingsdatum)

10 10%

11 Gebaseerd op gegevens Dienst Wijken (augustus 2003). Het betreft het percentage vertrokken leden vanaf de

oprichting. De wijkraden hebben nadien ook nieuwe leden gekregen. In Binnenstad, West, Noordoost en Leidsche

Rijn zijn alle vertrokken leden inmiddels vervangen.
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Bijlage 4. Overzicht van opzet en uitvoering van de wijkraadpleging

per wijk

Wijkraad Wijkraadpleging Uitvoering

Binnenstad Afgerond
• Buffet met 35 actieve bewonersgroepen en

ondernemersorganisaties. Deelnemers konden
gedurende een avond afwisselend met steeds twee
wijkraadleden van gedachten wisselen. Onder-
werpen die ter sprake kwamen: samenstelling
wijkraad, problemen met veiligheid, verkeer,
gebrek aan groen en communicatie wijkraad met
achterban. Periode: januari 2003.

Lopend
• Wijkbrede kennismaking met de wijkraad en

aankondiging telefonische enquête door middel
van huis aan huis verspreide folder. Onderzoek
aan de hand van stellingen; prioritering problemen
in de wijk. Bewoners kunnen een denkbeeldige
1000 Euro verdelen over 11 stellingen. Leidend
thema: ‘Openbare ruimte in de Binnenstad’. Naar
aanleiding van de resultaten zal er een discussie-
avond worden georganiseerd. Periode: najaar 2003.

Cumulus in
samenwerking
met het
wijkbureau
(afgeronde
eerste wijkraad-
pleging)

Wijkraad
Binnenstad

Leidsche
Rijn

Afgerond
• Jongeren (48). Aan de hand van 4 panelgesprekken

en informele gesprekken met jongeren op straat
een beeld krijgen van hoe jongeren het wonen in
een nieuwbouwwijk beleven, aan wel-ke voorzie-
ningen zij behoefte hebben en hoe zij daar zelf een
bijdrage aan kunnen leveren. Interactieve eindpre-
sentatie in september; wijkraad en jongeren fietsen
samen door de wijk. Periode: juni 2003.

Stichting
Alexander in
samenwerking
met welzijnsin-
stelling SMOL
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• Parken. Een telefonische enquête onder 500
bewoners over functies en randvoorwaarden van
(aan te leggen) parken in Leidsche Rijn. Periode:
juni 2003.

Lopend
• Multiculturele ontmoeting (onder voorbehoud).

Door middel van drie groepsgesprekken met
allochtonen en autochtonen inzicht krijgen in
ontmoetingsplekken, waar is behoefte aan? Waar-
schijnlijk gezamenlijk met Vleuten-de Meern.
Periode: najaar 2003.

• Continue wijkraadpleging via de site van wijkraad
Leidsche Rijn ; mensen kunnen een enquête
invullen.

STOGO
Dataservice

Mex-It
Intercultureel
Management

Wijkraad
Leidsche Rijn

Noordoost Besloten werd geen wijkraadpleging zoals omschre-
ven in de spelregels te houden. Een dergelijke
wijkraadpleging zou nauwelijks meer informatie
opleveren dan de reeds bestaande instrumenten zoals
de wijkmonitor. Daarnaast was de kans op het
scheppen van niet realiseerbare verwachtingen bij
bewoners een belangrijke reden om af te zien van de
beoogde wijkraad. In plaats daarvan vroeg de
wijkraad aan de bestaande buurtcomités om de
wijkraad te schriftelijk informeren over zaken die in
de buurten van Noordoost spelen.

Wijkraad

Noordwest Afgerond
• Avond voor actieve bewoners van Noordwest. Er

waren 400 mensen uitgenodigd, uiteindelijk
kwamen er een kleine 100. In groepen van tien
personen werd samen met twee wijkraadleden
over diverse thema’s gediscussieerd aan de hand
van stellingen. Aan het einde van de avond werd
een aantal van deze thema’s centraal gepresen-
teerd. Periode: februari 2003.

Wijkraad
Noordwest met
bijdrage en
ondersteuning
van het
wijkbureau

Oost Afgerond
• Wijkpeiling die ging over de toekomst van de wijk,

afgedrukt in Wijkblad Oost van Stichting Welzijn
Oost en Wijkbureau Oost (oplage 17.000, huis-aan-
huis verspreid). Bewoners konden een denkbeeldi-
ge 100 euro verdelen over tien stellingen. Over de

Wijkraad Oost
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drie of vier meest ‘kostbare’ stellingen vond een
discussieavond plaats onder bewoners, onderne-
mers, vertegenwoordigers van instellingen en
sport. De belangrijkste discussiepunten waren: de
toekomst van het gebied Maarschalkerweerd,
bereikbaarheid en parkeren en veiligheid en groen
in de wijk. Aantal deelnemers; meer dan 160.
Periode; juni 2003.

Overvecht Afgerond
• Huis-aan-huis enquête. Vragen over wat de wijk

beter, leuker, en mooier zou kunnen maken en wat
wijkbewoners hiervoor zelf zouden willen doen.
Tevens de vraag wat bewoners zouden doen
wanneer zij burgemeester van Overvecht zouden
zijn. Kinderen konden een tekening maken over
hun toekomstvisie op de wijk. Periode; maart 2003.

Wijkraad
Overvecht

Vleuten –
De Meern

Afgerond
 Eerst een enquête onder bewonersorganisaties

(augustus 2003), vervolgens een huis-aan-huis
enquête, gericht aan alle huishoudens en bedrijven
in Vleuten-de Meern (januari 2003). Vragen over
vrije tijd/recreatie, veiligheid, verkeer en vervoer,
voorzieningen en woonomgeving. De huis- aan-
huis- enquête leverde 945 geretourneerde ingevul-
de enquêtes op.

Wijkraad
Vleuten - De
Meern in
samenwerking
met de
Universiteit van
Amsterdam

West Afgerond
• Gastlessen op vier basisscholen in West over

voorzieningen voor de jeugd tussen negen en
twaalf jaar in de wijk (32 meisjes en 51 jongens).
Periode: februari 2003.

• Jongerenraadpleging (jongeren van 15-20 jaar).
D.m.v. groepsgesprekken werd met groepjes
jongeren gesproken waarvan bekend is dat zij
overlast veroorzaken. Insteek was om communi-
catie tussen jongeren en omwonenden te verbete-
ren. Periode: maart 2003.

• Zwerfvuil. Wijkraad deed n.a.v. resultaten
wijkmonitor zelf onderzoek naar zwerfvuilpro-

Stichting
Alexander
Wijkraad West

Stichting
Alexander in
samenwerking
met Jongeren-
werk West

Wijkraad West
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blematiek rond de Kanaalstraat, o.a. via gesprek-
ken met betrokkenen vanuit de DSB.

Lopend
• Buitenruimte. Bewoners worden door middel van

een enquête en aansluitend groepsgesprekken
ondervraagd over het gebruik van de buitenruimte
(de eigen leefomgeving). Bedoeling is inzicht te
krijgen in het gebruik van de buitenruimte, de
wensen en mogelijke verbeteringen. In de
wijkraadpleging wordt tevens expliciet aandacht
besteed aan Turkse en Marokkaanse vrouwen. De
steekproef zal 600 respondenten betreffen. De vijf
groepsinterviews zullen telkens 8 tot 10 deelne-
mers bevatten. Periode: najaar 2003.

Dimensus
Beleidsonder-
zoek

Zuid Afgerond
• Buitenruimte. Door middel van groepsgesprekken

wilde de wijkraad o.a. inzicht krijgen in de wijze
waarop de buitenruimte ervaren wordt en naar de
manier waarop die wordt gebruikt.

• Sociale samenhang en gevoel van veiligheid.
Wijkraad wilde via groepsgesprekken inzicht
krijgen in de veiligheidsgevoelens van inwoners
van Zuid en de rol die sociale contacten daarbij
spelen.

• Jongeren en voorzieningen. Eveneens door een
groepsgesprek wordt aandacht besteed aan de
bekendheid van voorzieningen bij jongeren en van
welke voorzieningen jongeren wel of geen gebruik
maken en waarom.

In totaal zijn er 62 personen ondervraagd. Periode:
voorjaar 2003.

Research voor
Beleid

Zuidwest Afgerond
• Iedereen doet mee! Een onderzoeksteam bestaande

uit 3 buurtbewoners en 13 jongeren ging n.a.v.
‘kijk-in-je-wijkdagen’, onder begeleiding onder-
zoek doen naar de vrijetijdsbesteding van jonge-
ren. Ze interviewden achttien 12-16-jarigen, negen
17-24-jarigen, negen 25-40 jarigen en zes 40-
plussers.Daarbij werd gekeken in hoeverre jonge-

Stichting
Alexander in
samenwerking
met wijkraad,
jongeren en
wijkbewoners
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ren gebruik maken van bestaande voorzieningen.
Tevens werd aandacht besteed aan de initiatieven
die wijkbewoners en jongeren binnen deze voor-
zieningen voor jongeren zouden willen ontplooien.
Thema’s: vrijetijdsbesteding, voorzieningen,
veiligheid, inspraak en buurt en buurtbewoners.
Periode; voorjaar 2003.
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