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Het jaar 2019 in vogelvlucht
Op 1 januari 2019 ging de
nieuwe
gemeente
West
Betuwe
van
start.
Dit
betekende ook de start van
het kerngericht werken, zoals
dat beschreven was in het
Bidbook en in een notitie die in
2018 al door de gezamenlijke
raden was vastgesteld. Vijf
gebiedsmakelaars gingen aan
de slag met het in kaart
brengen van ‘hun’ gebied: wat
speelt er in de kernen, wie zijn
de sleutelpersonen etc. Er
kwam een stroom aan vragen
vanuit inwoners op gang.
Soms betrof het nieuwe
vraagstukken, soms ook ging
het om zaken die al bij de
voormalige gemeenten speelden of gespeeld hadden. Het
vinden van de juiste antwoorden kostte veel tijd, omdat
niet altijd duidelijk was wie de oorspronkelijke en wie de huidige behandelaar was van het vraagstuk.
Nadat het college tot stand was gekomen, gingen de gebiedsmakelaars in toenemende mate ‘naar buiten’ om nader kennis te maken met (de inwoners
van) de kernen. In maart werden de kaders voor het leefbaarheidsbudget vastgesteld door het college en vanaf april zijn de gebiedsmakelaars gestart
met het ‘binnenhalen’ en beoordelen van aanvragen om een bijdrage uit dit budget.
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In het voorjaar werden door de gebiedsmakelaars en de (waarnemend)
opgaveregisseur enkele bijeenkomsten gehouden met collega’s, waarbij de
contouren van het kerngericht werken in het algemeen en de rol en
werkwijze van de gebiedsmakelaars in het bijzonder werden besproken. Na
de zomer is een campagne gevoerd met folders, posters en (sociale)
media-aandacht om het leefbaarheidsbudget opnieuw onder de aandacht
te brengen van de inwoners.
Vanaf half juli is een ingehuurde opgaveregisseur aan de slag gegaan met
het vertalen van de opgehaalde oogst en de opgedane ervaringen in een
plan van aanpak voor de komende jaren. Dit plan is in september door het
college vastgesteld en vormt het kader voor de verdere doorontwikkeling.
Beeldvormende raadsbijeenkomst
Op 1 oktober 2019 vond een beeldvormende raadsbijeenkomst plaats voor
raadsleden, inwoners en ambtenaren van de gemeente West Betuwe. Zo’n honderd
personen namen deel aan deze bijeenkomst, waarvan ongeveer de helft bestond
uit inwoners. Als het gaat om de verwachtingen over elkaar, dan werd door alle
groepen genoemd: meedenken, verbinden en communiceren.
Conclusies per doelgroep:
Inwoners: Er bestaat een gedeeld beeld over het nemen van initiatieven, het
communiceren met de achterban en het creëren van draagvlak. Raadsleden en
ambtenaren verwachten dat inwoners (meer) verantwoordelijkheid nemen en zelf
aan de slag gaan. Het gevaar is aanwezig dat dit in sommige gevallen te veel gaat
vragen van vaak al zeer actieve inwoners.
Raadsleden zien voor zichzelf een actievere rol op het punt van meedenken, communiceren en verwachtingen verhelderen. Inwoners en ambtenaren
verwachten dat raadsleden vooral luisteren, ruimte bieden/loslaten en geld beschikbaar stellen.
Bij ambtenaren zien we in grote lijnen een gedeeld beeld: goed luisteren en ophalen van de vraag. Inwoners en raadsleden verwachten dat ambtenaren
ook adviseren en kaders stellen. Dit laatste hoort echter meer bij de rol van het bestuur (college en raad).
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Deze conclusies betekenen dus, dat we moeten waken voor een overspannen
verwachting van de vrijwilligers in onze gemeente. Het nemen van meer initiatief en
het dragen van meer verantwoordelijkheid moet aansluiten bij de mogelijkheden van
de inwoners en bij het tempo en vorm die passen bij de kern.
Daarnaast is het goed dat inwoners, raadsleden en ambtenaren zich bewust zijn van
hun positie en rol. We moeten voorkomen dat we op elkaars stoel gaan zitten. Een
zelfde vraag van inwoners uit een kern kan bijvoorbeeld voor een raadslid
‘doorverwijzen’ betekenen en voor een ambtenaar ‘faciliteren’.
Gesprekken in de organisatie
In de laatste maanden van 2019 is met collega’s en managers gesproken over
kerngericht werken. Dit leverde het volgende beeld op:
 Medewerkers zijn nog niet of onvoldoende aangehaakt bij kerngericht werken.
 Er gebeuren al veel zaken in de geest van kerngericht werken, maar het betreft
vooral eigen initiatief en het is nog ongericht.
 Bewustwording bij medewerkers is nodig. Kerngericht werken is een proces; hiervoor tijd maken en tijd nemen.
 We moeten actief (+ creatief) de juiste doelgroep in de kernen benaderen. Het start bij het bestaande kader: dorpsraden / kerken / verenigingen.
Nagaan of en op welke manier inwoners mee willen denken en doen. Wederzijdse verwachtingen helder maken. Benoemen en prioriteren van
thema’s die geschikt zijn voor kerngericht werken.
 We moeten budgetten anders/flexibeler ordenen, zodat we sneller kunnen inspelen op initiatieven. Vraagt ook om ruimte vanuit het bestuur en
ruimte nemen door medewerkers (lef, leren). We moeten intern betere verbindingen maken.
 Informatie bundelen per kern (kerngericht prioriteren).
 Houding: open minded, goed leren luisteren, doen wat je zegt, successen delen, stoppen met alleen zenden. Wederzijds vertrouwen opbouwen.
Naar aanleiding van deze beelden heeft de opgaveregisseur, telkens met een gebiedsmakelaar, een rondje gemaakt langs de teams in de organisatie om
een toelichting te geven op het kerngericht werken en te spreken over de wederzijdse behoefte aan samenwerking. Deze gesprekken waren nuttig.
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Kernagenda’s
In november gingen inwoners en ambtenaren in de
kern Heukelum in gesprek om een kernagenda op te
stellen. Hiermee deden we ervaring op, waarna we
begin 2020 starten met de kernen Vuren, Enspijk,
Meteren en Est. Het maken van een kernagenda
begint met een gesprek met sleutelfiguren uit het
dorp, waarbij vorm en inhoud van de totstandkoming
besproken worden. Intern wordt per kern een
kerncanvas voorbereid, waarin alle nuttige gegevens
over de kern worden gebundeld. Eind 2020 heeft de
helft van de kernen een agenda. Eind 2021 hebben
alle kernen een agenda.

Evaluatie
Jaarlijks vindt er een evaluatie van het kerngericht werken plaats, waarin we terugblikken op de resultaten en op de minder succesvolle zaken. Daar
leren we van en zo kunnen we onze aanpak bijstellen. De evaluaties komen tot stand in samenspraak met inwoners en ambtenaren. De eerste evaluatie
heeft plaatsgevonden in de maanden november en december 2019. Een vragenlijst over de ervaringen met de gebiedsmakelaars en het kerngericht
werken is verstuurd aan 91 inwoners (de bij ons bekende sleutelfiguren en de aanwezigen tijdens de raadsbijeenkomst op 1 oktober). Een vragenlijst
over de ervaringen met het leefbaarheidsbudget is verstuurd aan 88 aanvragers van een bijdrage uit dit budget.
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Successen in 2019








Er is ruim 146.000 euro vanuit het leefbaarheidsbudget (= 81,5%) besteed aan 107 mooie projecten in de kernen. Uit alle kernen is budget gevraagd.
Er is een plan van aanpak gemaakt, dat vorm en inhoud geeft aan het kerngericht werken.
De gebiedsmakelaars hebben een netwerk aan contactpersonen in alle kernen opgebouwd.
De gebiedsmakelaars hebben veel informatie over de kernen verzameld, die we gaan verwerken in een overzicht per kern (kerncanvas).
De gebiedsmakelaars hebben honderden e-mails, telefoontjes en mondelinge vragen van inwoners beantwoord.
Er is gestart met het formuleren van een agenda per kern.
De eerste evaluatie levert een positief beeld op van het eerste jaar kerngericht werken.

Voorbeelden van leefbaarheidsinitiatieven in 2019
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Kerngericht werken
We zijn begin 2019 van start gegaan met een globaal plan van aanpak voor het kerngericht werken. In het eerste halfjaar is verbinding gezocht met
collega’s uit de organisatie om tot concretisering te komen. In september 2019 is door het College een uitgewerkt plan van aanpak vastgesteld met
daarin ook een planning voor de komende periode. Concrete ontwikkelpunten zijn het vormgeven van een kerncanvas en het opstellen van een
kernagenda. In het najaar van 2019 is hiermee gestart in de kern Heukelum.
Enquête
De leefbaarheid in de kern (incl. buitengebied) krijgt een 7 als rapportcijfer. De mate waarin de gemeente bijdraagt aan de leefbaarheid in de kern krijgt
een 6,4 en de manier waarop de gemeente luistert naar de wensen van inwoners een 6,3. De respondenten verwachten meer aandacht voor de
vergrijzing en voor woningbouw voor de jeugd. Bijna 70% vindt de aanpak van het kerngericht werken duidelijk. Ongeveer de helft van de respondenten
vindt dat de gemeente voldoende aandacht besteedt aan de kernen. Daarbij is men realistisch: we zijn net gestart; het moet tijd krijgen om zich te
ontwikkelen. Men heeft nog weinig ervaren van de punten uit het Bidbook.
De gebiedsmakelaars krijgen een 8,2 als rapportcijfer; bijna 75% vindt het goed dat er gebiedsmakelaars zijn aangesteld, 90% heeft het contact als
positief ervaren: “grote bereidheid tot overleg, leggen van verbindingen met derden en bieden van oplossingen”.
De enquête is naar 91 inwoners verstuurd. Daarvan hebben 40 inwoners de enquête ingevuld (44 procent).
Enkele specifieke resultaten
Inwoners hebben contact gehad met de gebiedsmakelaars over de onderstaande onderwerpen.
In de gehouden enquête konden inwoners meerdere
antwoorden aankruisen.

Onderwerpen contact
Verkeerssituaties
Overlast: hangjeugd, zwerfafval, geluid, etc.
Openbare ruimte: bankjes, prullenbakken, etc.
Dorpshuis: onderhoud, schade, financiën, etc.
Groen: onderhoud, inrichting, biodiversiteit, etc.

36,67%
23,33%
46,67%
46,67%
40,00%

Aanvragen leefbaarheidsbudget
Overig(e) onderwerp(en):

83,33%
40,00%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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De gemeente West Betuwe luistert naar (de wensen, vragen en problemen van) de inwoners:

De gemeente luistert naar de inwoners
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Kernagenda’s
In november 2019 is gestart met een pilot voor het proces en de inhoud van de kernagenda’s. Een eerste avond is gehouden in Heukelum. In januari
starten we met het vervolg van dit proces in de kernen Est, Vuren, Meteren en Enspijk. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden met de gebiedsmake-laars
en de collega’s uit de vakafdelingen die betrokken waren bij de voorbereiding en de uitvoering van de avond in Heukelum. De concept kernagenda wordt
begin 2020 besproken met een inwonersgroep uit Heukelum.
We zien de kernagenda als een tweezijdige afspraak voor de komende jaren; de agenda bevat punten vanuit de inwoners en vanuit de gemeente. We
zijn er tijdens de avond (nog) niet in geslaagd om de rolverdeling inwoners-gemeente boven tafel te krijgen. Dit gaan we nu doen met de inwonerswerkgroep. Tijdens de avond kwam ook ‘oud zeer’ uit de vorige gemeente op tafel. In het vervolg willen we dit zonder discussie inventariseren op een
P(arkeer)-flap. Verder willen we nadenken over de wijze van terugkoppeling van het resultaat naar de inwoners (bij voorkeur digitaal). Een kaart van de
kern op tafel kan duidelijkheid geven over waar welke vraagstukken spelen.
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Gebiedsmakelaars
Een gebiedsmakelaar moet veel ballen in de lucht houden en van vele markten thuis zijn.
Tijdens de evaluatie is uitgebreid gesproken over de bedoeling van de functie en over de
vraag of dit in voldoende mate naar voren gekomen is in 2019. Binnen de functie gaat het
met name om het maken van verbindingen tussen de gemeente en de inwoners en
verenigingen. Daarbij staat de leefbaarheid en de eigenheid (identiteit) van de kern
centraal. Het doel is de leefbaarheid op peil houden en waar mogelijk te verbeteren.
Middelen zijn het dorpshuis, de dorpsraad, het leefbaarheidsbudget en de rol van de
gebiedsmakelaar.
“De gemeente is groter geworden maar voor het gevoel kleiner
en meer begrijpelijk door de gebiedsmakelaar.”
Werkzaamheden in 2019
De gebiedsmakelaars kregen meer dan 600 vragen van inwoners. Om antwoord te
krijgen, werd er gebeld, gemaild, gesproken, geschreven etc. De door de gebiedsmakelaars ontvangen vragen gingen over:
 Verkeerssituaties:
11%
 Overlast:
07%
 Openbare ruimte:
18%
 Groen:
11%
 Leefbaarheidsbudget:
17%
 Overig:
36%
Daarnaast waren de gebiedsmakelaars veel in hun gebied bezig:
 Aansluiten bij vergaderingen/ bijeenkomsten van dorpstafels, dorpsraden etc.
 Aansluiten bij inwonersavonden/ inloopavonden van gemeente
 Aansluiten bij diverse activiteiten om met inwoners in gesprek te gaan
 Kennismaken met verenigingen/ stichtingen
 Organiseren van overleggen/bijeenkomsten om te netwerken of signalen te
bespreken.
En tenslotte bestond het werk van de gebiedsmakelaars uit meedenken in beleid op diverse terreinen, mee vormgeven van het kerngericht werken en
vormgeven van het kerncanvas en (het proces rond) de kernagenda.
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Leefbaarheidsbudget
De bedoeling van het leefbaarheidsbudget is dat het een middel is om de sociale cohesie te versterken, leefbaarheidsinitiatieven (verder) te
ondersteunen en samenwerkzaamheid van (groepen) inwoners te stimuleren. Om aanspraak te kunnen maken op een leefbaarheidsbudget dient een
eigen bijdrage in de vorm van geld en/of vrijwilligersuren en/of locatie en/of materialen aangetoond te worden. Het initiatief is algemeen toegankelijk
voor de inwoners van de kern. We behandelen de aanvragen in volgorde van ontvangst van volledig ingevulde aanvragen.
In 2019 is ruim € 146.000 bestemd uit het leefbaarheidsbudget (=81,5%). Er zijn 152 aanvragen ontvangen, waarvan er 107 zijn toegekend (62%). Er zijn
45 initiatieven ingetrokken en 3 aanvragen afgewezen. In 15 gevallen werd doorverwezen naar een ander budget, bijvoorbeeld speeltuinen,
recreatie/toerisme of cultuur.
In alle 26 kernen is een deel van het budget terecht gekomen. Uit de toekenningen per kern blijkt niet dat een grote kern meer geld nodig heeft gehad
dan een kleinere kern. Wel zien we een relatie tussen de mate waarin een kern zich heeft georganiseerd en de hoogte van de toekenningen. In kernen
met een hoge organisatiegraad is veelal een groter budget toegekend. De komende periode gaan we met inwoners uit kernen met een lagere
organisatiegraad in gesprek over de vraag of er behoefte is aan meer onderlinge samenwerking en samenhang.
Enquête
Ruim 78% is positief over de behandeling van de aanvraag (rapportcijfer 7,6). Ruim 84% heeft het contact met de gebiedsmakelaar positief ervaren
(rapportcijfer 8,3). Driekwart van de aanvragers vindt dat ze goed geïnformeerd zijn over de reden(en) van (gedeeltelijke) afwijzing. Het digitale
aanvraagformulier wordt niet door iedereen als eenvoudig ervaren. Ruim 93% vindt de criteria om een bijdrage te krijgen duidelijk. De gestelde
voorwaarden krijgen een 7,2 als rapportcijfer. Bijna 15% van de respondenten vindt het budget per kern niet toereikend.
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Bouwstenen voor succesvol kerngericht werken
Uit onderzoek, uitgevoerd door het Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken en Platform 31, is
naar voren gekomen dat onderstaande bouwstenen de voorwaarden vormen voor het succes van
kerngericht werken. In de rechter kolom staat aangegeven wat de stand van zaken is bij de gemeente
West Betuwe.

De maatschappelijke urgentie c.q. behoefte
komt naar voren in het Bidbook, het
Manifest en/of bestaande dorpsplannen.
De visie is beschreven en gedeeld, maar nog
niet overal ‘geland’. Dit verdient nog
aandacht in 2020.
Er is commitment vanuit het bestuur en
directie/management. Er wordt gewerkt met
gebiedswethouders. Er is een stuurgroep.
Het proces wordt gestuurd door de
opgaveregisseur in nauwe samenwerking
met een stuurgroep.
De meerjarige opzet is verankerd in het plan
van aanpak, dat door het college is
vastgesteld.
Met name door de gebiedsmakelaars is en
wordt fors ingezet op een vertrouwensband
met sleutelfiguren. Er zijn korte lijnen met
het bestuur via de gebiedswethouders.
Middelen zijn aanwezig, maar nog
onvoldoende uitgelijnd. Uitvoeringsgeld
vormt een aandachtspunt.
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Een wendbare kerngerichte aanpak vraagt om
het vormen van coalities in de kernen
het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en aanpak
het organiseren van randvoorwaarden
 samen aan de slag te gaan.




In september 2019 heeft het College van B&W het plan van aanpak vastgesteld.
We starten het proces van kernagenda’s in kernen waar sprake is van een coalitie en
een bereidheid om hiermee aan de slag te gaan. We hebben oog voor de verdere
ontwikkeling van randvoorwaarden, zoals voldoende tijd en geld, een helder
vrijwilligersbeleid en een ontmoetingsplek in elke kern.

Sociale innovatie
Bij het ontwikkelen van kerngericht werken is sprake van een proces van sociale innovatie. Daarbij spelen de aspecten kennis, manier van doen, manier
van kaderen en manier van organiseren. Per aspect geven we in de rechter kolom aan hoe we hieraan in het komende jaar samen verder willen bouwen.
Nieuwe kennis: We zorgen ervoor dat nieuwe collega’s worden meegenomen in het
gedachtengoed van kerngericht werken.
Nieuwe manier van doen: We geven inzicht aan collega’s over wat er speelt in de kernen
(kerncanvassen). We betrekken collega’s bij het verder ontwikkelen van de kernagenda’s.
We ondersteunen projectleiders bij het verbinden van hun project met de inwoners in de
kernen.
Nieuwe manier van kaderen: We dragen bij aan het uitlijnen van visies en beelden bij
bestuur, collega’s en inwoners.
Nieuwe manier van organiseren:
We werken samen met de raad, het college en de directie aan een heldere governance.

Conclusie:
We liggen goed op koers als we dit afzetten tegen de theorie over kerngericht werken.
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Hoe nu verder?
Over het algemeen kunnen we vaststellen dat er positief-kritisch wordt gereageerd op de invulling van het kerngericht werken in het eerste jaar van de
gemeente West Betuwe. Er is echter ook nog volop ruimte voor verbetering en doorontwikkeling.
Leefbaarheidsbudget
Het leefbaarheidsbudget voorziet in een duidelijke behoefte en wordt in 2020 voortgezet. In 2020 is €260.000 beschikbaar in de begroting, per kern is
dit 10.000 euro. Hiermee geven we gehoor aan de wens van inwoners om meer geld per kern beschikbaar te stellen. Een deel van dit budget kan
besteed worden aan bestaande initiatieven of activiteiten in de kern die een incidentele impuls nodig hebben om voort te kunnen bestaan1. Ook dit
komt tegemoet aan een wens van inwoners.
Verbeterpunten, die voortkomen uit de evaluatie en die we gaan uitvoeren, zijn verder:
 Verbeteren van het digitale vragenformulier
 Aanpassen/actualiseren van de tekst op de website
 Meer publiciteit met concrete voorbeelden van toegekende aanvragen
 Beschikbaar stellen van budget voor bestaande organisaties en bestaande activiteiten
Kerngericht werken
 Kerngericht werken moet nog meer iets worden van de hele gemeentelijke organisatie. Dit punt vormt onderdeel van de doorontwikkeling van de
organisatie. In alle gebieden werken we door vanuit een pro-actieve lijn, afspraken maken en nakomen, inwoners meenemen in proces en
terugkoppelen.


In 2020 houden we de randvoorwaardelijke middelen van het kerngericht werken verder tegen het licht. Denk aan een ontmoetingsplek in iedere
kern, uitvoeringsbudgetten, organisatiegraad van inwoners en het vrijwilligersbeleid.



We vullen de kerncanvassen voor de kernen die in 2020 een kernagenda gaan opstellen. Daarnaast gaan we het kerncanvas verder ontwikkelen
naar een digitale applicatie. Hierdoor kunnen ook collega’s kennis nemen van de verzamelde informatie over de kernen.



Bij de totstandkoming van de kernagenda’s gaan we - voorafgaand aan de bijeenkomsten in de kernen – nog beter communiceren wat het doel is
(vervolg op het bidbook). Tevens gaan we aandacht besteden aan de vraag: waar staat de kern over 5 tot 10 jaar? Voorafgaand aan de
bijeenkomsten gaan we met de sleutelfiguren bespreken hoe om te gaan met ‘oud zeer’. Tenslotte gaan we een checklist opstellen met mogelijke
thema’s voor een kernagenda.

1

Hiermee kan een initiatief/activiteit een extra duwtje in de rug krijgen in de richting van zelfstandigheid en (financiële) onafhankelijkheid.
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In het communicatieplan voor 2020 besteden we meer aandacht aan de communicatie met en tussen de kernen. Daarbij willen we de bestaande
kanalen (facebook, twitter, magazine, dorps- en schoolkranten) beter inzetten. Ook gaan we de informatie over kerngericht werken op de website
beter ontsluiten en zichtbaar maken.



Een aandachtspunt blijft de vraag hoe de verschillende groepen rond het kerngericht werken (raadsleden, inwoners, ambtenaren) beter kunnen
aansluiten bij de wederzijdse verwachtingen. We willen voorkomen dat we elkaar gaan ‘overvragen’. Dit vraagt om maatwerk en soms een
gedoseerde aanpak. Ogenschijnlijk gaat het dan langer duren, maar we willen vooral (blijven) aansluiten op de mogelijkheden en de wensen van de
inwoners.



Tenslotte werken de gebiedsmakelaars er aan om hun ‘KCC-rol’ (oppakken van individuele vragen van inwoners) meer naar de achtergrond te
brengen om daarmee meer ruimte te krijgen voor structureel overleg met partners in de kernen in het algemeen en de kernagenda’s in het bijzonder.
Dit betekent meer direct doorverwijzen in plaats van zelf oppakken of zelf doorzetten naar collega’s.
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