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Geachte wijkteams,

Op 24 juni 2014 was ik aanwezig bij de vergadering van de wijkteamvoorzitters. Ik kondigde daar aan
dat in het nieuwe coalitieakkoord een aantal beleidswijzigingen en bezuinigingen zijn opgenomen
die grote consequenties hebben voor de financiering van de wijkteams, namelijk dat er in 2015 geen
subsidie meer wordt vertrekt aan de wijkteams. Graag licht ik dit in deze brief toe.

Het college heeft grote waardering voor de inzet en resultaten die ook door uw wijkteam zijn gerealiseerd.
Naast de rol van de wijkteams als één van de aanjagers van burgerinitiatieven geven wijkteams gevraagd en
ongevraagd adviezen over beleid en uitvoeringspraktijk in de wijken. Ook vervullen de wijkteams een rol als
netwerkpartner in het brede netwerk in de wijken, onder andere via de wijkjaarprogramma's.

Het college wil echter ook ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Het organiserend
vermogen van inwoners is de laatste jaren sterk toegenomen. Men start zelf activiteiten op, weet elkaar te
vinden via digitale media of neemt deel in een zelfgeorganiseerd verband zoals bij Gouda Bruist. Deze
toenemende eigen kracht en initiatief, in combinatie met afnemende overheidsmiddelen, hebben ervoor
gezorgd dat het college op een andere voet wil gaan samenwerken met de stad. Vanwege de beperkte
financiële middelen van de gemeente zijn scherpe keuzes daarbij helaas noodzakelijk en heeft de coalitie
ervoor gekozen om de subsidie aan de wijkteams te beëindigen.

Er komt een budget voor burgerinitiatieven,vergelijkbaar met Goed voor Gouda.
Er is nog niets besloten over hoe we dit budget willen gaan inzetten en op welke manier burgers hier een
beroep op kunnen doen voor burgerinitiatieven. In het najaar wil het college het proces starten waarin
inwoners, initiatiefnemers en andere betrokkenen samen met de gemeenteraad invulling kunnen geven aan
het innovatief burgerschap. Ik hoop dat, ondanks het voor u teleurstellende bericht over de subsidie aan de
wijkteams, ook uw wijkteam aan dit proces wil deelnemen. Uw ervaring met burgerparticipatie en uw ideeën
voor de toekomstige invulling zijn hierbij namelijk van grote waarde. Ook wanneer u ideeën heeft voor de
uitwerking van het proces rond innovatief burgerschap,, of mij inhoudelijk aspecten wilt meegeven, dan hoor
ik dat heel graag.
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Als wijkteam kunt u in de toekomst doorgaan met het organiseren van activiteiten en het ondersteunen van
bewoners. Alleen wordt u zelf verantwoordelijk om geld hiervoor te verwerven, bijvoorbeeld via sponsoring of
crowdfunding, of mogelijk ook via het eerder genoemde budget Goed voor Gouda.
Uw adviezen over beleid en uitvoering blijven zeer welkom. In het kader van de nieuwe gemeentelijke taken
in het sociale domein zoeken we graag met u naar een goede verbinding tussen bewoners en de nieuw te
vormen sociale teams. Uw ervaring met en kennis van de wijk zijn hierbij zeer waardevol.

De financiële uitwerking van het coalitieakkoord is verwerkt in een kadernota, deze wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad. Hierin is ook de hervorming van de wijkaanpak opgenomen. De gemeenteraad besluit
hierover op 16 juli. Vanzelfsprekend zullen wij met u in gesprek gaan over eventuele lopende verplichtingen
en knelpunten.

Ondanks het slechte nieuws, wil ik u nogmaals uitnodigen om een rol te blijven spelen in de stad en rond de
• uitwerking van het thema innovatief burgerschap. Dit proces zal na de zomer van start gaan.

Hoogachtend,

Namens het College van Burgemeester en Wethouders,

Hilde Niezen,
wethouder
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