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In 2007 is het beleidsstuk ‘Verder met wijkgericht werken’ door de raad vastgesteld.

Kernstuk van het wijkgericht werken is het wijkoverleg dat elke drie maanden in de 
drie grote wijken van Leiderdorp plaatsvind. Hierbij zitten een aantal inwoners, 
doorgaans afgevaardigd vanuit buurtorganisaties, en minimaal een wethouder, de 
wijkregisseur, een medewerker van Gemeentewerken en de wijkagent aan tafel. Het 
overleg gaat over onderhoud openbare ruimte, veiligheid en verkeer.  De ambitie is 
samen werken aan een schone, hele en veilige wijk. De opzet is over en weer 
informatie te verstrekken en afspraken  te maken over de inzet van de gemeente en 
andere instanties op de genoemde gebieden.

In 2014, tijdens de aanloop naar de decentralisatie in de zorg, ontvingen we signalen 
dat de gemeente pogingen deed het  ‘wijkoverleg’  ook als ‘ogen in de buurt’ te 
willen inzetten om gevallen van schuldenproblematiek, zorgbehoefte in de buurt, 
zorg mijdende buren of andere problemen die met de 3Ds onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente vallen te signaleren. 

Sinds enige tijd vindt bovendien het wijkoverleg kennelijk niet meer per wijk plaats 
en is verworden tot een soort inloopavond. Recentelijk schijnt er weer een andere 
insteek te zijn gekozen die nog aan buurtorganisatie moet worden toegelicht.

In de bestuursrapportages en programmabegroting wordt al enkele jaren geen 
informatie meer verstrekt over de voortgang en de ambities met betrekking tot 
wijkgericht werken .
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Onze fractie heeft betreffende de uitvoering van vastgesteld beleid de onderstaande 
vragen aan het college:

1. Wanneer is de uitvoering van het 2007 uitgezette beleid geëvalueerd en met 
de raad besproken?
Antwoord:
De evaluatie wijkgericht werken is uitgevoerd in 2010 en ter informatie aan de 
gemeenteraad gestuurd via een college advies (2010i00298 d.d. 10 februari 
2010).

2. Waar zijn de actiepuntenlijsten voortkomend uit het wijkoverleg en de 
opvolging van de uitvoering voor de raad in te zien?
Antwoord:
Per wijk zijn deze actiepunten gedurende een bepaalde periode op de 
(voormalige) gemeentewebsite gepubliceerd. De opvolging van de 
actiepunten is nu gekoppeld aan de bijeenkomsten. De actiepunten worden 
daar afgehandeld, dan wel besproken en er vindt geen publicatie meer plaats.

3. Waarom meent het college gemeentelijke taken vanuit de 3D die op zijn minst 
privacy gevoelig zijn als klus of zelfs verantwoordelijkheid bij deelnemers 
van het wijkoverleg neer te kunnen leggen?

Antwoord:
In maart 2014 is er een bijeenkomst georganiseerd voor de deelnemers van de 
drie wijk overleggen.  Zij zijn geïnformeerd  over de veranderingen naar 
aanleiding van de drie transities. Er is ook gesproken over de rol van de wijk 
overleggen, dit betreft vooral signaleren. Er worden geen privacygevoelige 
taken of activiteiten aan deelnemers van wijk overleggen overgedragen. 

4. Wanneer en op welke wijze heeft het college de herhaaldelijke koerswijziging 
in het ‘wijkgericht werken’ met de raad overlegd?
Antwoord:
De wijzigingen van het wijkgericht werken vloeien voort uit de ontwikkelingen 
en visie zoals geschetst in diverse stukken die zijn besproken met- en 
vastgesteld door de raad. Het betreft  o.a. het Coalitieakkoord, de 
Maatschappelijke Structuurvisie (MSV) en documenten die naar aanleiding van 
de transities zijn opgesteld. Het wijkgericht werken is vooral een instrument 
om doelen op diverse terreinen te (helpen) verwezenlijken. 

5. Is er nieuw beleid geformuleerd dat het beleidsdocument uit 2007 vervangt?
Antwoord:
De stukken die gezamenlijk het beleidskader voor de wijziging vormen zijn 
eerder benoemd.  Uitgangspunten die in dit kader zijn opgenomen zijn onder 
andere het vooropstellen van participatie van inwoners en het integraal en in 
samenwerking met inwoners oppakken van vraagstukken. De wijzigingen die 
plaatsvinden in het wijkgericht werken zijn gericht op het nastreven van deze 
punten. 

6. Wanneer is dit nieuwe beleid in de raad besproken en aangewezen als 
vervanging van eerder vastgesteld beleid?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4 en 5. 
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