
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 22 maart 2022 

Informatienotanummer : 2022/IN037 

Portefeuillehouder : Rutger van Stappershoef 

Bijlage(n) : 2 

Onderwerp : Evaluatie kerngericht werken 2021 

 

 

Onderwerp  

Evaluatie kerngericht werken 2021. 

 

Kennisnemen van 

Informatienota Evaluatie kerngericht werken 2021 en de enquêteresultaten Kerngericht werken 2021. 

 

Inleiding 

Na drie jaar is de eerste fase van kerngericht werken in de gemeente West Betuwe afgerond. In 

navolging op het Bidbook hebben we in het College Uitvoerings Programma en in het Plan van aanpak 

Kerngericht werken een eerste kader geformuleerd. Er zijn vijf geografische gebieden onderscheiden 

en er zijn vijf gebiedsmakelaars aan de slag gegaan. We hebben een leefbaarheidsbudget 

geïntroduceerd en we zijn gaan werken aan en met kernagenda’s. 

 

Ieder jaar informeren wij u over de ontwikkelingen van kerngericht werken in het afgelopen jaar.  

In 2021 is, samen met onze inwoners en partners, hard gewerkt aan de verdere ontwikkelingen van 

kerngericht werken. In deze informatienota vindt u een overzicht van deze ontwikkelingen en behaalde 

resultaten in 2021. Ook wordt vooruitgeblikt op 2022 en de verdere ontwikkeling van kerngericht 

werken in de nieuwe bestuursperiode.  

 

Om een goede indruk te krijgen van waar we staan met de ontwikkeling van kerngericht werken 

hebben we onze contactpersonen geraadpleegd. Inwoners die op enig manier betrokken zijn geweest 

bij kerngericht werken in 2021 hebben een enquête ontvangen. In totaal zijn 225 vragenlijsten 

verstuurd. Hiervan hebben we er 90 terug ontvangen. Bijna alle kernen zijn hierbij vertegenwoordigd. 

De enquêteresultaten zijn op verschillende plaatsen in het bijgevoegde evaluatieverslag opgenomen. 

Een totaaloverzicht van de resultaten is in een aparte bijlage toegevoegd aan deze nota.     

 

Kernboodschap 

De Informatienota Evaluatie kerngericht werken geeft een overzicht van de ontwikkelingen en 

behaalde resultaten in 2021. Ook geeft het een beeld van hoe onze contactpersonen kerngericht 

werken in 2021 hebben ervaren.  

 

In 2021 is, samen met onze inwoners en partners, hard gewerkt aan de verdere ontwikkelingen van 

kerngericht werken. Een belangrijk speerpunt in 2021 was de oplevering van kernagenda’s in alle 26 

kernen die West Betuwe rijk is. Dit is niet haalbaar gebleken. Corona was daarbij van grote invloed.  
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Eind 2021 waren 15 agenda’s gereed. Begin maart 2022 zijn nog 3 agenda’s opgeleverd en liggen 2 

agenda’s klaar voor de vormgeving, waarna ze uitgegeven worden. We verwachten van de laatste 6 

agenda’s een conceptversie klaar te hebben voor 1 april 2022. We willen hierbij vooral ook goed blijven 

aansluiten bij de aanpak en het tempo van deze kernen zelf en niets opleggen.     

 

De 5 gebiedsmakelaars hebben in 2021 een spilfunctie gehad bij de ontwikkeling van de kernagenda’s. 

Het overgrote deel van de contactpersonen is positief tot zeer positief over de gebiedsmakelaars.  

 

Om de leefbaarheid in de kernen en buitengebieden te versterken is leefbaarheidsbudget beschikbaar 

gesteld. In 2021 zijn er 111 aanvragen toegekend, voor een totaalbedrag van € 112.000.  

Ondanks dat Corona een grote impact had en heeft zien we in 2021 een stijging van het aantal 

aanvragen ten opzichte van 2020. 

 

Op veel beleidsterreinen is in 2021 verbinding gelegd met kerngericht werken. In het participatiebeleid, 

het uitvoeringsprogramma Bouwen aan Sociale Kracht, de Omgevingsvisie en in de 

communicatiestrategie heeft kerngericht werken een prominente plek gekregen.    

 

In 2021 hebben we gesprekken gevoerd met de provincie over de dorpendeals en het Programma 

Sterk Bestuur, om samen te werken aan de sociale cohesie. Het idee is ontstaan een Sociaal digitaal 

platform te ontwikkelen, dat bijdraagt aan de verbinding tussen inwoners, kernen en kernagenda’s. Dit 

idee wordt in 2022 verder uitgewerkt.   

 

Consequenties 

N.v.t. 

 

Financiën 

N.v.t. 

 

Communicatie 

Nadat de raad geïnformeerd is, maken we de evaluatie en enquêteresultaten toegankelijk via de 

gemeentepagina. 

 

Medewerkers worden via een bericht op Intranet geïnformeerd over de evaluatie kerngericht werken en 

de enquêteresultaten. 

 

De uitgereikte kernagenda’s en de leefbaarheidsinitiatieven die ondersteund zijn met 

leefbaarheidsbudget zijn gepubliceerd op de gemeentelijke website.   
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Vervolg 

Geen. 

 

Bijlage(n) 

1. Nota Evaluatie kerngericht werken 2021 

2. Enquêteresultaten kerngericht werken 2021 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de  loco-secretaris,                         de burgemeester, 

 

 

Philip Bosman                 Servaas Stoop  

 

 


