
Gouda, 1 juli 2014 
 
Betreft: einde wijkteamwerk zoals gedefinieerd in de nota “ruimte geven 

om verantwoordelijkheid te nemen” ?!  
 

Geachte Raadsleden, 
 
Op 24 juni jl. was Hilde Niezen als nieuwe wethouder te gast in ons 

wijkteamvoorzittersoverleg en deed de volgende mededeling: met ingang 
van 1 januari 2015 is er geen budget of ondersteuning voor de 13 

wijkteams meer beschikbaar. Deels vanuit een bezuiniging en deels om 
budget over te hevelen naar innovatieve vormen van burgerparticipatie. 
 

De consequentie van deze mededeling is dat wijkaanpak na 20 jaar 
ontwikkelen ophoudt te bestaan. 

 
Wij zijn overtuigd van het nut en de noodzaak van ons werk en zijn trots 
op wat we de afgelopen jaren gerealiseerd hebben samen met de partners 

in de wijken. Het op voorhand stopzetten, zonder zelfs maar enige 
indicatie te kunnen geven wat het effectiever geachte alternatief 

‘innovatieve burgerparticipatie’ zal bieden, is onbegrijpelijk. Wij ervaren 
het als een grove onderwaardering van de resultaten, die bewoners 

samen met professionele partners in de wijken hebben bereikt, in een al 
maar uitbreidend netwerk, zoals nieuwe contacten in welzijn en zorg. 
 

Wijkaanpak, in de zin van participatie en gericht werken aan leefbaarheid 
in een netwerk dicht bij de burger, heeft als minimale randvoorwaarden: 

 Legitimiteit (erkenning van de positie als partner in de wijk); 
 Behoud informatie- en adviesrecht (daarmee ook bewoners de kans 

geven om invloed uit te oefenen op hun leefomgeving); 

 Minimale faciliteiten om te functioneren (zoals voor communicatie); 
 Borging dat initiatieven niet stranden in bureaucratie, in 

onduidelijke en eindeloze processen. 
 

Het is dan ook veel effectiever als u, bij het stimuleren van nieuwe 

manieren van burgerparticipatie, bestaande netwerken niet afbreekt en 
juist, dichtbij de burger te blijven en minimaal de bovengenoemde 

randvoorwaarden in te vullen. En er naar te blijven streven dat 
initiatieven elkaar versterken en niet beperkt worden tot op zichzelf leuke 
evenementen / projecten, maar zonder een breder doel vanuit een door 

bewoners en professionals gedeelde visie te dienen. 
 

Wij verzoeken u met klem “het kind nog niet met het badwater weg te 
gooien” en dus uw definitieve besluit uit te stellen tot duidelijk is hoe het 
College innovatieve vormen van burgerparticipatie invult.  

 
Met vriendelijke groet, alle wijkteams in Gouda. 

 
PS Wij gaan er vanuit dat de afspraken m.b.t. al aangegane verplichtingen 
voor 2015 (ook ‘de aandachtsbuurten’) tenminste worden nagekomen.  

 
CC College B&W van Gouda 

 
Bijlage: overzicht met contactgegevens wijkteams. 


