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Het Samenspel met bewonersplatforms

1. Inleiding
Wij kennen in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog een rijke traditie van dorps- en
wijkplatforms. Aanvankelijk waren deze platforms niet bezig met de lokale overheid, maar
vooral met het versterken van een wijkgemeenschap. In de loop van de jaren vijftig, waarbij
kerken leeg liepen en van oudsher verzuilde organisaties hun legitimatiebasis verloren, werd
het steeds meer het terrein van de overheid. 1 Vanaf de jaren negentig is actief burgerschap
zelfs vooral gekoppeld aan deelname van inwoners aan de overheid, inwonersparticipatie.
Inwonersparticipatie, de betrokkenheid van de inwoners bij de (lokale) politiek is een onderwerp
waar de laatste tijd veel aandacht naartoe gaat. Ook in de gemeente Gooise Meren is de
ontwikkeling van de participatiesamenleving zichtbaar. Inwonersparticipatie verloopt in Gooise
Meren onder andere via bewonersplatforms, zoals buurt(preventie)verenigingen en wijkplatforms.
Deze bewonersplatforms werken samen met de gemeente aan een veilige en leefbare
woonomgeving en vormen een brug tussen inwoner en gemeente.
Vanaf ongeveer het jaar 2000 zien we een directe democratie ontstaan. Inwoners hebben zelf
ideeën die ze willen gaan uitvoeren. Ze zijn zelf aan zet. De agenda van het bestuur staat niet
langer voorop. Langlopende vaste samenwerkingsstructuren maken plaats voor kortlopende
samenwerkingsverbanden. Spontaniteit staat voorop; partijen vinden elkaar in een tijdelijke
organisatie op denkkracht of initiatieven, en gaan nadien weer hun eigen weg. Er ontstaan meerdere
werkwijzen, sturingsvormen en perspectieven naast elkaar. We spreken van overheidsparticipatie.
Als gemeente willen we hierop aansluiten, meebewegen met de dynamiek in de samenleving en met
alle maatschappelijk betrokkenen in de gemeente samenwerken. Maar hoe doen we dat? En wat
betekent dit voor onze samenwerking met de bewonersplatforms in Gooise Meren?
In de motie ‘Beleidskader Wijkplatforms’ van 23 januari 2019 vraagt de raad in het kader van een
participerende overheid een beleidskader te ontwikkelen voor gemeentelijke ondersteuning van
de wijkplatforms. Met hierin op te nemen onder welke voorwaarden een wijkplatform aanspraak
maakt op ondersteuning, aan welke voorwaarden de organisatie van een bewonersplatform moet
voldoen (statuten, bestuur, rooster van aftreden, verantwoording, etc.), hoe een samenwerking
tot stand komt en wordt beëindigd, en hoe een zekere mate van representativiteit van een
wijkplatform voor de inwoners van de wijk/wijken wordt gewaarborgd. U geeft hierbij onder meer
aan dat de spelregels van de samenwerking en de manier waarop de gemeentelijke steun wordt
berekend niet per sé bekend is bij andere belanghebbenden dan de bestaande wijkplatforms of bij
leden van de gemeenteraad.
Deze nota behorende bij de visie burgerparticipatie beoogt handvatten te geven hoe de gemeente
en bewonersplatforms zich tot elkaar verhouden in deze dynamische samenleving. In deze nota
gaan we in op de volgende vragen:
• Wat voor een gemeente willen we zijn?
• Hoe zien wij het samenspel met inwoners? Leidende principes en randvoorwaarden.
• Onze spelregels in het samenspel met bewonersplatforms?
‘Hoe geven wij invulling aan het Samenspel met bewonersplatforms?’
In Hoofdstuk 4 schetsen wij de beste manier waarop we nú denken het samenspel tussen
bewonersplatforms en de gemeente vorm te geven. En net als de samenleving ontwikkelen we
door en zoeken we naar passende manieren om te verbinden en samen te werken. Dat betekent
dat de nu voorgestelde invulling binnen enkele jaren alweer vraagt om aanpassing.
1 Uit het essay ‘Het is de gemeenschap, suffie _crisis van de wijkraden!’ - Nico de Boer
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1. Wat voor een
gemeente willen we
zijn?
De missie van gemeente Gooise Meren is:

‘Samen wonen, werken, ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied.’
Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werkt de gemeente aan een omgeving
waarin iedereen zich thuis voelt. Waar mét de samenleving dingen mogelijk gemaakt worden,
waar gelijkwaardig en open het gesprek aangegaan wordt, waar gedaan wordt wat nodig is voor
het beste resultaat en waar wederzijds vertrouwen vanzelfsprekend is.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Om richting en onderbouwing aan het samenspel met bewonersplatforms te geven, schetsen
wij een aantal inhoudelijke uitgangspunten. De uitgangspunten zijn eerder geformuleerd in de
Perspektiefnota 2020. Wij zien deze van toepassing op de democratische vernieuwing en hierdoor
passend bij de huidige tendensen in de samenleving. Deze uitgangspunten bepalen in belangrijke
mate het gezicht van Gooise Meren.
1. De wereld verandert en daarmee de rol van de lokale overheid: de gemeente zorgt niet meer
voor alles: wil dat inhoudelijk niet, maar kan dat financieel ook niet. We kijken dus kritisch waar
de gemeente wel en waar deze geen rol heeft en wat dat betekent voor het bestaansrecht en/
óf de intensiteit van de huidige betrokkenheid.
2. Daarmee samenhangend: inwoners, maar ook maatschappelijke organisaties en 		
marktpartijen zijn zelf ook verantwoordelijk voor welzijn en voorzieningen.
Deze verantwoordelijkheid is wat ons betreft breed; ze omvat ook de sociale omgeving. De
gemeente stimuleert verbindingen tussen inwoners en organisaties en de vorming van stabiele
allianties en coalities.
3. In Gooise Meren leven vele te onderscheiden groepen mensen. Meedoen aan de samenleving
is en blijft zeer belangrijk. Er is een grote onderlinge verbondenheid die onder meer tot uiting
komt in vele eigen initiatieven en de daarbij behorende grote vrijwilligersinzet (doe-democratie
en wijk- en kerngericht werken). De gemeente stimuleert het zelf organiserend vermogen en
neemt dat niet over.
4. Gooise Meren is een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. De buitenruimte wordt 		
duurzaam ingericht, onderhouden en beheerd. Dat doen we zo veel mogelijk samen. De 		
gemeente sluit aan bij de initiatieven van gebruikers. We maken het mede mogelijk dat anderen
hun stempel kunnen drukken op de buitenruimte. Binnen de randvoorwaarden voor veiligheid
en kwaliteit die de gemeente stelt voor de hele gemeenschap.
5. In Gooise Meren werken we met een slagvaardige en flexibele organisatie en een bestuur dat
open en transparant is en in verbinding staat met de samenleving. Dit betekent dat organisatie
en bestuur niet worden ontzien.

Kortom: Zelf doen, meedoen, participatie, eigen verantwoordelijkheid,
samenwerking, verbinding zoeken, wendbare organisatie en bestuur dichtbij.
6
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2. Hoe zien wij het
samenspel met
inwoners
Meedenken, meedoen en meebeslissen

Als het gaat om samenwerking met inwoners heeft Gooise Meren participatie hoog in ’t vaandel
staan. De Visie op Burgerparticipatie is daarbij onze leidraad. We nodigen inwoners uit om mee
te denken, mee te doen en mee te beslissen. Kortom: Naar een participerende overheid. Daarvoor
bieden we goede informatie en stimuleren we zelforganisatie van inwoners. Kort samengevat
luidt de opdracht: “Samenwerking tussen overheid en samenleving: gebruik elkaars ervaring en
talenten! Creëer ruimte voor initiatief, zelforganisatie en zeggenschap zonder dat hieraan andere
doelen zijn gekoppeld. Zo zorgen we samen dat de gemeente Gooise Meren een aantrekkelijke,
duurzame en waardevolle woon-, leef- en werkomgeving blijft”.

Inwoners aan zet

Ook de subnota ‘Inwoners aan zet’, onderdeel van de kadernota Beleidsplan Sociaal domein, gaat
in belangrijke mate in op de samenwerking met de inwoners en beschrijft het perspectief van de
gemeente op de rol van de inwoners. De gemeente verwacht een actieve rol van haar inwoners,
die zich vertaalt in meer ruimte voor initiatieven en een minder bepalende rol van de overheid. De
gemeente laat los waar inwoners actief zijn en op diverse manieren inzet voor elkaar tonen; daar
waar dit niet het geval is kiest de gemeente voor een actieve rol, met een nadrukkelijk accent op
het stimuleren van verbondenheid. Dit betekent kiezen voor een passend evenwicht tussen sturen
en vrijheid.

Iedereen is welkom

De gemeente wil samen met bewoners een buurt of wijk maken. Het samenspel met alle inwoners
is en blijft altijd het vertrekpunt. Het versterken van een wijk- of buurtgemeenschap, het laten
floreren van de buurt of wijk staat hierbij centraal. We nodigen inwoners uit om mee te denken en
mee te doen. De gemeente staat positief tegenover allerlei vormen van samenwerking en omarmt
zowel tijdelijke als langdurige verbanden.
De meerwaarde van bewonersplatforms wordt door de gemeente dan ook onderstreept en
laat initiatieven daartoe over aan de bewoners. Het is fijn als we in de buurten of wijken
gesprekspartners hebben die trends en knelpunten tijdig signaleren en de geschiedenis kennen
(inhoudelijk en procesmatig). We zien de meerwaarde van georganiseerde, structurele participatie
in onze veranderende maatschappij, waarin vraagstukken complex zijn, een lange termijn kunnen
bestrijken en zich op verschillende schaalniveaus - buurt, wijk of gemeente – afspelen.
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2.1 Leidende principes
Op basis van wat voor een gemeente we willen zijn, hanteren we een drietal leidende principes in
ons samenspel met bewonersplatforms en enkele randvoorwaarden om dit mogelijk te maken:
1.Zelfbewuste inwoners. Het samenspel is er op gericht om het zelf organiserend vermogen te
versterken en eigen initiatief uit de samenleving optimaal te laten bloeien.
De samenleving organiseert zichzelf in allerlei initiatieven. Inwoners zetten zich, vanuit een
eigen motivatie, in voor een maatschappelijk doel of een maatschappelijke activiteit. Regie,
kaders, besluitvorming en verantwoording zijn primair een zaak van de initiatiefnemers. Zij zijn
inhoudelijk leidend en proceseigenaar. Het is belangrijk om daar goed op in te spelen, zodat
actieve inwoners zich gewaardeerd weten en gemotiveerd blijven om zich voor de samenleving in
te zetten. Het gaat dan om verruimen zodat iedereen mee kan doen, verbinden, vertalen maar ook
soms terugtrekken.
2.Samenwerken in netwerken. Wij beseffen ons dat maatschappelijke vraagstukken moeilijk alleen
zijn te bereiken maar wel als samenwerkend netwerk. We hebben elkaar nodig om samen aan onze
gezamenlijke toekomst te bouwen. Uitgangspunt van de samenwerking is dat een bundeling van
kennis, menskracht en middelen tot meerwaarde leidt . Wij werken samen in netwerken, waar
diverse partners onderdeel van zijn.
In onze ‘netwerksamenleving’ kan de gemeente - méér dan welke andere partner ook - aan
‘netwerkontwikkeling’ doen. Als grootste netwerkorganisatie binnen het totale netwerk kan zij
namelijk bij uitstek daarop invloed uitoefenen door:
• zich in te leven in de leefwerelden en belangen van haar inwoners én van de netwerkpartners
• verkenning van de aanwezige thema’s en talenten in de lokale samenleving én bij de
netwerkpartners
• dialoog te organiseren tussen de lokale samenleving én de netwerkpartners
Om vervolgens de netwerkpartners te stimuleren tot:
• samen denken op basis van informatie en deskundigheid
• samen beslissen op basis van c.q. binnen (ruime en samen gecreëerde) kaders en (afgesproken
of wettelijke) bevoegdheden
• samen doen op basis van een diversiteit aan hulpbronnen (geld, mensen, het eigen netwerk,
draagvlak, steun, expertise...)
3. Diversiteit. Het is belangrijk om een zo goed mogelijk beeld te hebben van de diverse
ervaringen en belangen. Zo verbeteren we de kwaliteit van plannen en besluiten. Goed naar elkaar
te luisteren, weten wat er speelt en zoeken waar nieuwe oplossingen kunnen ontstaan. Zoveel
mogelijk mensen worden tijdens het proces dan ook in staat gesteld om mee te denken, te doen
en te beslissen.
De gemeente heeft aandacht voor het bereiken van álle inwoners, onder wie ook de inwoners
die, om verschillende redenen, niet zo mondig zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om oudere
inwoners, inwoners met een ondersteuningsbehoefte en inwoners die de Nederlandse taal niet
of niet goed machtig zijn. Dit betekent dat instrumenten die de gemeente inzet ten behoeve van
participatie, afgestemd worden op de te bereiken doelgroep en dat drempels verlaagd worden,
zodat ook minder mondige inwoners hun inbreng kunnen leveren.
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2.2 Randvoorwaarden
Tijdens enkele bijeenkomsten met bewonersplatforms bespraken wij wat nodig is en hoe wij
elkaar kunnen versterken in onze samenwerking rekening houdend met de dynamiek in de
samenleving. Een drietal randvoorwaarden werden genoemd: onafhankelijkheid, ondersteuning
en contact. Het helpt ons in het samenspel als aan deze randvoorwaarden wordt voldaan
en zien het als taak om dit met elkaar in te vullen en elkaar hierop aan te spreken.
Voorzitter platform: “Het gaat steeds vaker om energie vasthouden en voldoende vrijheid houden”

1.Onafhankelijkheid
Een bewonersplatform is een orgaan dat binnen de wijk of buurt het vertrouwen van de bewoners
heeft en met vele draden in de gemeenschap verweven is. Voor een bewonersplatform is het
van belang dat zij hierbij een zelfstandige positie inneemt ten opzichte van de gemeente.
Wil ze vertrouwen krijgen en aansluiten bij de behoeften van een wijk of buurt, behoort een
bewonersplatform van de bewoners te zijn en niet van de gemeente.
Het moet voor iedere bewonersplatform mogelijk zijn om binnen de eigen ambities te opereren.
De invulling van een bewonersplatform is dan ook divers. Door de verschillen in invulling en
omvang is het goed stil te staan wat hen onderscheid van andere bewonersgroepen.
Kenmerkend is dat een bewonersplatform bestaat uit een groep vrijwillige bewoners die zich
formeel hebben georganiseerd om de belangen in een bepaalde wijk of buurt te behartigen. Zij
onderscheiden zich van andere bewonersgroepen door hun breed perspectief en diversiteit aan
onderwerpen. Zowel formele buurt(preventie)verenigingen als wijkplatforms brengen ideeën,
opinies en ambities van bewoners bij elkaar en zetten eventueel de stap naar het uitvoeren ervan.
2. Ondersteuning
Er wordt veel gevraagd van de deelnemers aan bewonersplatforms. Het zijn immers bewoners
die op vrijwillige basis hun tijd steken in het verbeteren van hun buurt of wijk. De gemeente
Gooise Meren waardeert deze vrijwillige inzet en ondersteunt deze onder meer door bestuurlijkeen ambtelijke aanspreekpunten voor een wijk aan te wijzen. En zorgt als het nodig is voor een
passende investering.

Bestuurslid platform: “Communicatie met de eigen wijk is cuciaal”

3. Contact
Een periodiek overleg tussen alle betrokken partijen (wijk- of buurtbewoners versus
bewonersplatforms en gemeente versus bewonersplatforms) is een belangrijk onderdeel
voor het versterken van het samenspel. Voortdurend verbeteren en vernieuwen kan alleen
door openheid tussen de betrokken partijen. Op basis van wat goed gaat en wat beter kan,
worden verbeterpunten opgepakt. Zo kan gewerkt worden aan een volwaardige plaats van
bewonersplatforms in het geheel. Wij streven naar diversiteit, samenwerken in netwerken en
zelfbewuste inwoners. Wij zijn hierover regelmatig met elkaar in gesprek.
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3. Onze spelregels in
het samenspel met
bewonersplatforms
Zelfbewuste inwoners
1

Spelregel 1
Inwoners willen de regie over hun eigen leven voeren. Het is dan ook aan de initiatiefnemer
zelf om de gemeente of een bewonersplatform al dan niet te betrekken bij een initiatief.
Dat vraagt van de gemeente en de bewonersplatforms om ruimte geven, meebewegen waar
mogelijk en het centraal zetten van de leefwereld. Elk initiatief willen we laten bloeien en
volgen we graag om onze gewenste rol te kunnen bepalen. Daarom brengen we elkaar op de
hoogte van de initiatieven die er zijn in een gebied.
Initiatieven en eigenaar zijn van een initiatief is een groot goed voor een wijk of buurt. Ieder
initiatief is anders en een bewonersplatform bepaalt zelf hoe zij hiermee omgaat. Zo kan een
bewonersplatform ervoor kiezen zich beperkt in te mengen zodat bewoners ‘eigenaar’ blijven
van hun initiatief. Een bewonersplatform kan faciliterend zijn, bewoners bewegen een initiatief
te starten of bestaande initiatieven draaiende houden. Een platform kan ook verbindend zijn op
tal van manieren: het creëren en bestendigen van een gemeenschapsgevoel, bemiddelen tussen
bewoners of het samenbrengen van bewonersinitiatieven zijn enkele voorbeelden. Daarnaast
kunnen platforms ook een adviserende rol vervullen voor bestaande bewonersinitiatieven.
Welke rol ook wordt gekozen, een bewonersplatform heeft de taak hier zodanig op in te spelen
dat actieve inwoners zich gemotiveerd blijven voelen. Niet reguleren, maar een dusdanig positie
innemen dat bewoners ‘eigenaar’ blijven van hun initiatief. Een belangrijk voordeel van een
beperkte mate van inmenging door een platform voor een initiatief, is dat de deelnemers zelf
vaardiger worden in het opzetten ervan.

Samenwerken in netwerken
2

12

Spelregel 2
Er bestaat een sterke onderlinge afhankelijkheid bij maatschappelijke vraagstukken in de
samenleving. Elkaar verbinden en ontmoeten is hierbij onze opgave. De gemeente werkt dan
ook samen met alle partners in een gebied. Samenwerking met bewonersplatforms sluit
andere gesprekspartners vanuit de gemeente niet uit. Zo hebben we onze vaste partners
in de vorm van bewonersplatforms en werken we samen met andersoortige netwerken.
Daarmee gaan vernieuwing en waardering van het bestaande hand in hand.
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Werken aan vitale buurten en wijken

3

Wij maken samen een wijk of buurt en zoeken naar een samenspel dat ten goede komt aan de
bewoners. Het versterken van een wijk- of buurtgemeenschap, het laten floreren van de wijk of
buurt staat hierbij centraal.

Als knooppunt in een wijk of buurt kunnen bewonersplatforms een intermediaire rol vervullen;
de spreekbuis tussen bewoners en gemeente, een doorgeefluik, een schakel of toegang naar de
gemeente. In veel gevallen zal dit inderdaad de rol van de bewonersplatforms kunnen zijn.
Maar een bewonersplatform kan niet altijd de intermediaire rol vervullen. Voor inwoners zijn
er namelijk nog veel andere manieren om zich te organiseren en een mening of wens kenbaar
te maken. Er zijn mensen die graag in een vaste bewonersgroep meedenken over projecten
en beleid. Anderen werken liever in kleine groepjes om concrete initiatieven te ontplooien. En
weer andere bewoners willen het liefst zelf iets doen of met hun naaste buren, zonder allerlei
overleggen. Zij kunnen zich belemmerd voelen wanneer zij via het bewonersplatform met de
gemeente moeten communiceren. Daarom communiceert de gemeente niet alleen met bestaande
formele platforms, zoals een buurt(preventie)vereniging of wijkplatform, maar is ook rechtstreeks
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Spelregel 3
Ons uitgangspunt is dat in een ‘netwerksamenleving’ de gemeente - méér dan welke andere
partner ook - aan ‘netwerkontwikkeling’ kan doen. Een bewonersplatform is hiervan altijd
onderdeel als een initiatief hun gebied aangaat, net als andere stakeholders. Zij kunnen
hierin verschillende rollen aannemen afhankelijk van hun draagvlak, ambities en de opgave.

bereikbaar voor informele, incidentele of andersoortige netwerken.
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Zelfbewuste inwoners

Eigen initiatief willen we laten
bloeien. Wij zijn er op gericht
actieve bewoners te stimuleren en
daar waar nodig te ondersteunen.

Samenwerken in netwerken
Elkaar verbinden en
ontmoeten in een wijk of buurt
zien wij als een grote opgave.
We zoeken elkaar actief op.

Inhoudelijk kan de inbreng van de bewonersplatforms niet per definitie gezien worden als de
mening van ‘de wijk of buurt’, maar als een indicatie ervan. Onze opgave is om een gemêleerde
groep bewoners te betrekken bij actuele vragen en onderwerpen die hen aangaan. Ook bewoners
die niet snel uit zichzelf meedoen of meepraten. Wij verlangen van de bewonersplatforms dan ook
geen expliciete representativiteit omdat we als gemeente juist open willen staan voor iedereen en
zoeken naar passende middelen om hiermee in gesprek te komen. Het helpt bewonersplatforms
wel om te werken aan de verbreding van hun representativiteit en inclusiviteit, de versterking van
hun netwerk en communicatie met de andere betrokken partijen.

?

#

Diversiteit

Wij spannen ons in om een
gemêleerde groep bewoners te
betrekken bij actuele vragen
en onderwerpen die hen aangaan.

Vernieuwend samenwerken

Spelregel 4
Bewonersplatforms zijn belangrijke gesprekspartners en hebben een belangrijke rol in
het vergaren van wensen en meningen van bewoners. Zij hebben een duidelijke rol in het
proces, vooral bij aanvang van een proces. Bewonersplatforms vormen geen afzonderlijke
bestuurslaag in de gemeente. Wij willen dat zoveel mogelijk bewoners kunnen meedenken en
meebeslissen over actuele vragen en onderwerpen die hen aangaan.

Randvoorwaarden
5

Spelregel 5
Contact, onafhankelijkheid en ondersteuning zien wij als de randvoorwaarden om te komen
tot een evenwichtig samenspel. We zien het als taak om dit met elkaar in te vullen en elkaar
hierop aan te spreken.

Voor een evenwichtig samenspel vinden wij ‘contact’, ‘onafhankelijkheid’ en ‘ondersteuning’
belangrijk. Het helpt als aan deze randvoorwaarden wordt voldaan en zien het als taak om dit met
elkaar in te vullen en elkaar hierop aan te spreken.
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4. Hoe geven
we invulling aan ons
samenspel?
Leidende principes: Samenwerken in netwerken
H
O
E

Samen met bewonersplatforms en andere belanghebbenden zoeken wij naar de 			
opgaven in een wijk als het belang hiervan wordt ingezien. Deze stellen wij met alle 		
partners op. De opgaven die we formuleren bieden een toekomstperspectief dat 			
richtinggevend is voor ons toekomstig gezamenlijk handelen van niet alleen de lokale 		
overheid maar ook van andere betrokken organisaties.
De gemeente draagt bij aan het versterken van een wijk- of buurtgemeenschap door 		
verbindingen te leggen met andere partners. Wijkwethouders zijn hierop aanspreekbaar.

Leidende principes: Zelfbewuste inwoners
H
O
E

Elk initiatief willen we laten bloeien en volgen we graag om onze gewenste rol te kunnen 		
bepalen. Daarom spannen we ons in om elkaar op de hoogte te brengen van de 			
initiatieven die er zijn in een gebied. Verbinden en communiceren staan altijd centraal.
De overheidsparticipatietrap met zes treden (zie notitie Burgerparticipatie in GM) vormt 		
de basis om onze gemeentelijke rol in te vullen. Deze rol hangt af van de omstandigheden 		
en kan per situatie verschillen.

Leidende principes: Diversiteit
H
O
E
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Wij verbreden het betrekken van bewoners. Ons streven is zoveel mogelijk mensen de 		
mogelijkheid te bieden online mee te laten denken en mee te beslissen over wat in hun 		
wijk gebeurt. Er zijn diverse aanbieders op dit gebied die verder bestudeerd 			
moeten worden. De kansen en uitdagingen van een open aanpak met E-democracy tools 		
worden onderzocht.
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Het Samenspel met bewonersplatforms

Randvoorwaarden: Ondersteuning
H
O
E

De gemeente ondersteunt onder meer door bestuurlijke- en ambtelijke aanspreekpunten 		
voor een wijk aan te wijzen. Bestuurlijk is de wijkwethouder het aanspreekpunt. De 			
wijkwethouder laat de verbondenheid met de wijk zien, zorgt ervoor 				
dat er regelmatig contact is met de bewoners en spant zich in om binnen 				
de gemeentelijke organisatie de belangen van de wijk zo goed mogelijk te kanaliseren en 		
uit te dragen. De wijkadviseur zorgt er voor dat het bewonersplatform op de 			
hoogte is van alle zaken binnen de gemeente die van belang zijn voor de wijk. Beiden 		
plegen extra inspanning door altijd alert te zijn of de wijk vroeg betrokken wordt en 		
betrokken blijft, door zelf zoveel mogelijk op de hoogte te zijn wat er speelt in de wijk en 		
door te (blijven) communiceren.
Onze waardering uiten we onder meer door bepaalde kleine kosten van buurt(preventie)-		
verenigingen te vergoeden en wijkplatforms te voorzien van een basisbedrag en een 		
activiteitenbudget. Tot en met 2021 sluiten we aan bij wat de platforms nu ontvangen, 		
namelijk een vast werkbudget van €2000,- en een normbedrag € 0.72 per inwoner.
Per 2022 vindt er een nieuwe systematiek plaats via de ASV en worden er eenmalige 		
jaarlijkse subsidies verstrekt, namelijk:
• een basisbedrag per wijk voor bestuur/organisatie (variabel tot € 2000);
• een activiteitenbudget
(gebaseerd op hun omvang met vooralsnog € 0,72 per inwoner als rekenfactor);
• in 2023 wordt bepaald of we kunnen werken met een meerjarige subsidie.
Dit budget wordt gezien als een voorliggende voorziening dat eerst aangesproken dient 		
te worden. De besteding hiervan vindt transparant en samen met bewoners, ook niet-		
leden, plaats. Indien het budget niet toereikend is, zal samen met de beleidsambtenaar 		
en wijkadviseur gekeken worden naar de verdere mogelijkheden, zoals de bijdrage van 		
andere netwerkpartners, sponsoring of het opzetten van eigen activiteiten.

Randvoorwaarden: Contact
Randvoorwaarden: Onafhankelijkheid
H
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Onze gezamenlijke focus ligt op het verder laten bloeien van wijken of buurten. De relatie 		
van de bewonersplatforms tot de wijk- of buurtbewoners staat hierbij centraal en niet 		
louter tot de gemeente.

H
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Gedurende het jaar organiseren we onze contactmomenten. Wij werken continue 			
aan een goede relatie en zoeken elkaar op indien gewenst. In ieder geval bij aanvang en 		
einde van een subsidiejaar. We versterken onze onderlinge dialoog door de 				
tegemoetkoming van de wijkplatforms te laten verlopen via de Algemene 				
subsidieverordening Gooise Meren (ASV). Dit heeft als bijkomend voordeel dat door 		
de tegemoetkoming in het subsidiestelsel te trekken ook de rechtmatigheidscontrole via 		
de ASV wordt geregeld.

Een belangrijk kenmerk is dat bewonersplatforms zich verenigen als een 				
privaatrechtelijke samenwerkingsgemeenschap opgericht via een akte bij de notaris met 		
leden en twee organen: het bestuur en de algemene vergadering. De algemene 			
(leden)vergadering (ALV) is het hoogste orgaan. In de ALV worden besluiten 			
genomen over het voortbestaan en de organisatie van het platform. Hieronder vallen 		
bijvoorbeeld statutenwijzigingen, benoeming en ontslag van bestuur, toetreding en 		
goedkeuring van begrotingen en jaarstukken.
Wij hanteren de wijkindeling van Gooise Meren en één wijkplatform per wijknaam waarbinnen
meerdere buurt(preventie)verenigingen actief kunnen zijn.
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