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Kaderstelling dialoog ‘Samen aan zet’ clusters 3, 4 en 5
De samenleving verandert en de gemeente wil hierop aansluiten door
gezamenlijk te zoeken naar een beter passende rolverdeling en een kleinere en
meer flexibele overheidsinzet. De intentie van de gemeente Nijkerk is om
doorlopend inwoners, bedrijven en organisaties ruimte te geven voor innovatie
en om te participeren en daarmee kennis, ervaring en creativiteit van de
samenleving optimaal te benutten. Om deze beweging te stimuleren is in maart
2016 besloten te starten met de dialoog in de Nijkerkse samenleving ‘Samen aan
zet’. Toen zijn de algemene kaders en specifieke kaders voor de clusters
‘Leefstijl’ en ‘Economie en bedrijfsomgeving’ vastgesteld. Vanaf januari 2017 is
het de bedoeling te starten met de tweede fase, bestaande uit de resterende drie
clusters: Veiligheid en handhaving’, ‘Wonen en woonomgeving’ en ‘Sociaal
Domein’. Met dit raadsvoorstel worden voor deze clusters kaders benoemd
waarbinnen de dialooggroepen hun visie en voorstellen kunnen formuleren.
Om de uitvoering van de dialoog in de volgende clusters mogelijk te maken en
om als katalysator voor het verandertraject van de gemeente in te zetten wordt
een (aanvullend) projectbudget gevraagd.
11 november 2016

Voorstel
1. Specifieke kaders vast te stellen voor de dialoogclusters ‘Veiligheid en handhaving’, ‘Wonen
en woonomgeving’ en ‘Sociaal Domein’.
2. Akkoord te gaan met het aanwenden van € 150.000,- vanuit het beschikbare frictiebudget
voor het verandertraject voor de afronding van de dialoog ‘Samen aan zet’

Toelichting:
Inleiding
De samenleving verandert en de gemeente wil hierop aansluiten door gezamenlijk te zoeken naar een
beter passende rolverdeling en een kleinere en meer flexibele overheidsinzet. De intentie van de
gemeente Nijkerk is om doorlopend inwoners, bedrijven en organisaties ruimte te geven voor innovatie
en om te participeren en daarmee kennis, ervaring en creativiteit van de samenleving optimaal te
benutten. Om deze beweging te stimuleren is in maart 2016 besloten te starten met de dialoog in de
Nijkerkse samenleving ‘Samen aan zet’.
“Samen aan zet’ wordt bewust in twee fases uitgerold zodat leerervaringen van de eerste clusters
meegenomen kunnen worden bij de volgende clusters. Daarmee sluit ‘Samen aan zet’ aan op de
gekozen aanpak om via experimenteren stapsgewijs te leren en te veranderen. Inmiddels zijn de eerste
ervaringen opgedaan. De verschillende clusters hebben een eigen dynamiek. Duidelijk is dat zowel
gemeente als samenleving moet wennen aan de nieuwe aanpak. Dit gaat gepaard met stappen vooruit,
maar ook met leerzame stappen achteruit. De nieuwe ruimte die de samenleving krijgt via dit proces blijkt
uitdagend. Het vertrouwen groeit over en weer en veranderingen krijgen geleidelijk vorm.
Op basis van de ervaringen met de eerste clusters is er geen behoefte om algemene kaders aan te
passen. De gemeenteraad wil alle dialooggroepen dezelfde ruimte en vraag geven.
Vanuit de tot nu toe doorlopen processen blijkt er wel behoefte aan enige verduidelijking van de
algemene kaders te bestaan.
Het gaat daarbij vooral over de verwachtingen van de raad ten aanzien van de resultaten die de
dialooggroepen gaan opleveren. De ambitie van de raad is dat de dialooggroepen maximaal de ruimte
benutten die ze krijgen om te bepalen vanuit hun visie voor een cluster wat er opgepakt wordt, hoe dit
gezamenlijk opgepakt wordt, waarvoor de samenleving zelf dekking kan genereren en waarvoor het

beschikbare gemeentelijk budget moet worden ingezet. Het is echter aan de dialooggroepen te bepalen
welke ruimte ze daadwerkelijk benutten. Dit betekent wel dat als de groep geen gedragen totaalvoorstel
oplevert, het gemeentebestuur alsnog afwegingen zal maken over de voorstellen op grond van de
informatie die door de groep is aangeleverd. De uitwerking, onderbouwing en prioritering van voorstellen
uit de dialooggroep is belangrijk om een goede afweging te kunnen maken die maximaal aansluit op de
intenties van de dialooggroep.
Daarnaast is de verwachting dat de dialooggroep ook helder maakt wat de samenleving zelf gaat doen bij
de uitvoering van voorstellen en welke mogelijkheden de groep ziet om opbrengsten te genereren ten
behoeve van het cluster. Met een kleinere flexibele organisatie kan de gemeente niet alles oppakken.
In de opdracht aan de groep wordt gevraagd om te komen tot een (her-)verdeling van de beïnvloedbare
gemeentelijke budgetten. Dit betekent ook dat als een groep extra middelen wenst uit te trekken voor een
voorstel, ze verzocht wordt aan te geven waar de dekking vandaan kan komen. Ter ondersteuning
verstrekt de gemeente een overzicht van (huidige) financiële kaders voor het cluster en waar dat nu aan
wordt besteed. Daarbij wordt duidelijk aan gegeven welke budgetten niet beïnvloedbaar zijn door de
dialoog, welke budgetten ingezet worden voor uitvoering van wettelijke taken en alleen beïnvloedbaar
zijn door zaken anders te doen, en welke budgetten volledig beïnvloedbaar zijn door de dialooggroepen.
Daarnaast maken de procesbegeleiders ook inzichtelijk met welke besluiten, contracten en toezeggingen
op korte termijn de dialooggroepen rekening moeten houden. Ook andere relevante (beleids-)informatie
is bij het begin van de dialoog ter inspiratie beschikbaar voor de dialooggroepen.
Bovenal is de verwachting van de gemeenteraad dat de dialooggroepen proberen nieuwe
dwarsverbanden te vinden om meer effect te bereiken, zodat inwoners en organisaties van Nijkerk
maximaal profijt hebben van alle beschikbare middelen. Aan het einde van het proces maken de
procesbegeleiders afspraken met de dialooggroep over hoe de deelnemers betrokken willen worden bij
het vervolg op de dialoog.
Beoogd effect
Het beoogd effect is het faciliteren van de dialoog ‘Samen aan zet’ in de Nijkerkse samenleving voor de
clusters ‘Veiligheid en handhaving’, ‘Wonen en woonomgeving’ en ‘Sociaal Domein’. Streven daarbij is
per cluster te komen tot een visie en een kwalitatief goed en breed gedragen voorstel voor:
 een concrete invulling en prioritering van activiteiten en voorzieningen; en
 de rolverdeling tussen de samenleving en de gemeente; en
 een daarop gebaseerde (her-)verdeling van beïnvloedbare gemeentelijke uitgaven.
Argumenten
1. Aan de raad wordt voorgesteld de volgende specifieke kaders vast te stellen voor de clusters
‘Veiligheid en handhaving’, ‘Wonen en woonomgeving’ en ‘Sociaal Domein’.
a. Cluster ‘Veiligheid en handhaving’
Voor het cluster Veiligheid en handhaving gelden de volgende inhoudelijke kaders als Nijkerks minimum:
 Het huidige niveau van objectieve en subjectieve veiligheid blijft gehandhaafd. Als elementen worden
geschrapt die de (sociale) veiligheid beïnvloeden moet goed onderbouwd worden waarom de
dialooggroep hiervoor kiest.
 Specifiek aandacht wordt gevraagd voor vermindering van de regeldruk, maar dit wel te bezien in
relatie tot rechtszekerheid voor inwoners en bedrijven.
Stakeholdersgroepen die minimaal vertegenwoordigd moeten zijn in de dialoog voor dit cluster zijn:
 Inwoners uit de verschillende kernen en van verschillende leeftijdsgroepen
 Vertegenwoordigers van huurders- of buurtverenigingen en ouderenorganisaties
 Inwoners die actief zijn in buurtbeveiliging
 Stichtingen voor collectieve bedrijfsbeveiliging en ondernemers (ook agrarisch, horeca)
 Organisatoren van evenementen
 Vertegenwoordigers van commissie ruimtelijke kwaliteit, politie en brandweer
 In Nijkerk woonachtige of werkende vertegenwoordigers van bouw(advies)organisaties,
milieuorganisaties en vastgoedeigenaren

Voor het cluster Veiligheid en handhaving gelden als financiële plafonds voor de jaren 2017 – 2020 de
volgende bedragen (zie de groen gearceerde rij).
Budget Cluster 3 Veiligheid en
handhaving
2017
2018
2019
Totaal budget Cluster 3
€ 6.745.000
€ 6.712.000
€ 6.642.000
Waarvan niet beïnvloedbaar
€ 4.150.000
€ 4.127.000
€ 4.132.000
Beïnvloedbaar
€ 2.595.000
€ 2.585.000
€ 2.510.000
Budget korting
€
23.000
€
23.000
Plafond Dialoog
€ 2.595.000
€ 2.562.000
€ 2.487.000
Niet beïnvloedbaar zijn de budgetten voor brandweer, personeel en rente/afschrijving.

€
€
€
€
€

2020
6.642.000
4.132.000
2.510.000
23.000
2.487.000

Toelichting op de beïnvloedbare budgetten
In onderstaande tabel is een toelichting gegeven op de budgetten die binnen de dialoog van het cluster
Veiligheid en handhaving beïnvloedbaar zijn. Bij de uitwerking van de visie in concrete voorstellen
kunnen de leden van de dialooggroep deze informatie benutten. Aangezien een belangrijk deel van de
budgetten nu ingezet wordt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen of is meegenomen in
meerjarige lopende afspraken (o.a. in regionaal verband) zal de dialooggroep vooral uitgedaagd worden
om te komen met voorstellen ‘hoe’ dit efficiënter en effectiever kan, beter kan aansluiten op behoeften
van inwoners en bedrijven en wat de samenleving zelf kan oppakken.
Waar nodig en gewenst kan in de uitwerking vanuit de gemeente een toelichting op onderstaande
worden gegeven. Dit zal op verzoek vanuit het cluster zelf worden opgepakt omdat we vooral de
dialooggroep willen stimuleren hun eigen kennis, ervaring en creativiteit in te zetten.
Budget Veiligheid en handhaving
wordt uitgegeven aan:
Openbare orde en veiligheid
Vergunningverlening
Bestemmingsplannen
Totaal

2017
€ 134.000
€ 2.294.000
€ 167.000
€ 2.595.000

2018
€ 124.000
€ 2.294.000
€ 167.000
€ 2.585.000

2019
€ 124.000
€ 2.219.000
€ 167.000
€ 2.510.000

2020
€
124.000
€ 2.219.000
€
167.000
€ 2.510.000

b. Cluster ‘Wonen en woonomgeving’
Voor het cluster Wonen en woonomgeving gelden de volgende inhoudelijke kaders als Nijkerks
minimum:
 Er moet sprake blijven van een evenwichtige mix van doelgroepen met oog op de sociale cohesie in
wijken en buurten. Woningbouw moet gericht zijn op alle levensfasen en over het geheel genomen
moet minimaal 35% van de nieuwbouw beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen;
 Specifieke aandacht is gewenst voor de vragen: in hoeverre de huidige groeiambitie van Nijkerk
omarmd wordt en welk niveau van onderhoud van de openbare ruimte gewenst is.
 Duurzaamheid moet een aandachtspunt zijn in de voorstellen.
 De binnenstadsvisie ’Aantrekkelijk Nijkerk’ vormt uitgangspunt voor de dialoog voor zover het de
binnenstad van Nijkerk betreft.
 In het gebied rond de Luxoolseweg en de Entree van Hoevelaken doen zich kansen voor om te
komen tot een samenhangende ruimtelijke ontwikkeling. De gemeente start in gerichte dialoog met
initiatiefnemers en belanghebbenden in deze gebieden aparte planvormingstrajecten. Bij de overige
ruimtelijke initiatieven, die nu bij de gemeente bekend zijn of in de komende periode zich mogelijk
zullen voordoen, is de insteek om deze niet onnodig te vertragen. In overleg met de initiatiefnemers
wordt verkend wat de mogelijkheden zijn binnen het huidige beleid. De dialoogroep zal in de
uitwerkingsfase geïnformeerd worden over initiatieven die voor hen van belang zijn.
 Het proces voor vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied wordt zo snel mogelijk afgerond
om duidelijkheid aan belanghebbenden te kunnen bieden.
Stakeholdersgroepen die minimaal vertegenwoordigd moeten zijn in de dialoog voor dit cluster zijn:
 Inwoners uit de verschillende kernen en verschillende doelgroepen (zonder én met specifieke
belangen)
 Vertegenwoordigers van huurders- of buurtverenigingen/platforms, verenigingen van eigenaren,
ouderenorganisaties en vluchtelingenwerk
 Initiatiefnemers Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (zelfbouw in groepsverband)






Woningbouwcorporaties en vastgoedeigenaren/verhuurders voor bijzondere doelgroepen
(bijvoorbeeld arbeidsmigranten)
Stedenbouwkundigen/architecten en projectontwikkelaars
Vastgoedinvesteerders en makelaars
Vertegenwoordigers van commissie ruimtelijke kwaliteit, landschaps- en natuurorganisaties

Voor het cluster Wonen en woonomgeving gelden als financiële plafonds voor de jaren 2017 – 2020 de
volgende bedragen (zie de groen gearceerde rij).
Budget Cluster 4 Wonen en
Woonomgeving
Totaal budget Cluster 4
Waarvan niet beïnvloedbaar
Beïnvloedbaar
Budget korting
Plafond Dialoog

2017
€ 23.492.000
€ 13.238.000
€ 10.254.000
€ 10.254.000

2018
€ 19.336.000
€ 10.994.000
€ 8.342.000
€
176.000
€ 8.166.000

2019
€ 18.131.000
€ 9.742.000
€ 8.389.000
€
176.000
€ 8.213.000

2020
€ 16.698.000
€ 8.304.000
€ 8.394.000
€
176.000
€ 8.218.000

Niet beïnvloedbaar zijn de budgetten voor woningbouwkavels, riool, personeel en rente/afschrijving.
Bovengenoemde (beïnvloedbare) bedragen wijken af van de bedragen die eerder in de Voorjaarsnota
waren opgenomen. Bij de doorrekening op basis van de begroting 2017 en verder bleek namelijk dat in
de Voorjaarsnota abusievelijk de beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare bedragen zijn omgewisseld.
Toelichting op de beïnvloedbare budgetten
In onderstaande tabel is een toelichting gegeven op de budgetten die binnen de dialoog van het cluster
Wonen en woonomgeving beïnvloedbaar zijn. Voor dit cluster geldt dat de beïnvloedingssruimte van de
budgetten vooral ligt in het “anders” uitvoeren van veelal wettelijke taken. Als de dialooggroep hiervoor
creatieve ideeën aandraagt kan dit eventueel leiden tot het vrijvallen van budget dat voor andere nieuwe
voorstellen kan worden ingezet.

Budget Wonen en woonomgeving
wordt uitgegeven aan:
Openbare ruimte en groen
Openbare verlichting
Speeltoestellen
Volkshuisvesting
Afval
Begraafplaats
Infrastructuur
Landschap
Projecten
Totaal

2017
€ 1.886.000
€
475.000
€
127.000
€
59.000
€ 2.428.000
€
338.000
€ 2.844.000
€
97.000
€ 2.000.000
€ 10.254.000

2018
€ 1.931.000
€
480.000
€
127.000
€
59.000
€ 2.458.000
€
343.000
€ 2.847.000
€
97.000

2019
€ 1.979.000
€
481.000
€
127.000
€
59.000
€ 2.449.000
€
345.000
€ 2.852.000
€
97.000

€
€
€
€
€
€
€
€

2020
1.999.000
482.000
127.000
59.000
2.425.000
348.000
2.857.000
97.000

€ 8.342.000

€ 8.389.000

€

8.394.000

c. Cluster ‘Sociaal Domein’
Voor het cluster Sociaal Domein gelden de volgende inhoudelijke kaders als Nijkerks minimum:
 De ingezette beweging (de transformatie) in het Sociaal Domein, waarbij innovatie, preventie,
ontschotting, inclusie, vraaggericht werken en samenwerking (zoeken naar dwarsverbanden
organisatie overstijgend) centraal staan, is richtinggevend. Als de dialooggroep hiervan af wil wijken
moet goed onderbouwd worden waarom de dialooggroep hiervoor kiest.
 De gebiedsteams blijven in ieder geval tot en met de evaluatie in 2018 in stand als toegangspoort
naar zorg. Ideeën voor optimalisering van de gebiedsteams zijn welkom.
Met oog op inkoopcontracten in het Sociaal Domein die de gemeente voor 1 juli 2017 af wil sluiten, moet
de dialooggroep Sociaal Domein voor 1 mei 2017 de resultaten opleveren. Slaagt de groep hier niet in
dan zal de gemeente raad op dit onderdeel apart een besluit nemen.
Stakeholdersgroepen die minimaal vertegenwoordigd moeten zijn in de dialoog voor dit cluster zijn:
 Inwoners uit de verschillende kernen, van verschillende levensfasen en divers vanuit etniciteit en
achtergronden (streven moet zijn dat een substantieel deel van de groep uit inwoners bestaat)
 Zorggebruikers, familieleden en mantelzorgers






Vertegenwoordigers van de adviesraad Sociaal Domein, belangengroepen en cliëntenorganisaties
Vrijwilligersorganisaties (o.a. Nijkerks diaconaal beraad, Voedselbank, (buurt-)verenigingen)
Vertegenwoordigers van het onderwijs (LEA, passend onderwijs in relatie tot leerlingenvervoer)
Zorgaanbieders (inclusief externe medewerkers die deel uitmaken van de gebiedsteams) en
aanbieders van algemeen toegankelijke voorzieningen

Daarnaast pleiten wij ervoor om inwoners uit doelgroepen die niet zo snel aan de dialoogtafel te
verwachten zijn (bijvoorbeeld jongeren, mensen met een beperking), te betrekken via een aparte
bijeenkomst.
Voor het cluster Sociaal Domein gelden als financiële plafonds voor de jaren 2017 – 2020 de volgende
bedragen (zie de groen gearceerde rij).
Budget Cluster 5 Sociaal Domein
Totaal budget Cluster 5
Waarvan niet beïnvloedbaar
Beïnvloedbaar
Budget korting
Plafond Dialoog

2017
€ 24.680.000
€ 12.918.000
€ 11.762.000
€ 11.762.000

2018
€ 24.687.000
€ 12.977.000
€ 11.710.000
€ 123.000
€ 11.587.000

2019
€ 24.465.000
€ 13.044.000
€ 11.421.000
€ 123.000
€ 11.298.000

2020
€ 24.721.000
€ 13.122.000
€ 11.599.000
€ 123.000
€ 11.476.000

Niet beïnvloedbaar zijn de budgetten voor verstrekkingen WMO en zwaardere jeugdhulp (75%) en voor
personeel en rente/afschrijving.
Toelichting op de beïnvloedbare budgetten
In onderstaande tabel is een toelichting gegeven op de budgetten die binnen de dialoog van het cluster
Sociaal Domein beïnvloedbaar zijn. Een belangrijk deel van de budgetten wordt nu ingezet om te kunnen
voldoen aan wettelijke verplichtingen of is meegenomen in meerjarige lopende afspraken (o.a. in
regionaal verband). De dialooggroep wordt voor die punten vooral uitgedaagd om te komen met
voorstellen ‘hoe’ dit efficiënter en effectiever kan, beter kan aansluiten op behoeften van inwoners en
bedrijven en wat de samenleving zelf kan oppakken . De beïnvloedbare budgetten voor
Jeugdgezondheidszorg zijn overgeheveld van cluster Leefstijl naar Sociaal Domein. Hiertoe is besloten
omdat jeugdgezondheidszorg niet besproken is in het cluster Leefstijl en inhoudelijk goed aansluit bij dit
cluster.
Budget Sociaal Domein wordt
uitgegeven aan:
Gebiedsteams (incl. CJG)
Algemeen toegankelijke voorzieningen
Jeugdgezondheidszorg
Verstrekkingen jeugdwet en WMO
(25%)
Experimenten
Uitvoering taken Sociaal domein
Lokaal Educatieve Agenda Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE)
Leerlingenvervoer
Onderwijshuisvesting
Armoedebestrijding
Schuldhulpverlening
Totaal

2017
€ 2.226.000
€ 1.883.000
€ 1.091.000

2018
€ 2.126.000
€ 1.730.000
€ 1.091.000

2019
€ 2.126.000
€ 1.730.000
€ 1.091.000

€
€
€

2020
2.126.000
1.730.000
1.091.000

€ 3.067.000
€ 444.000
€ 620.000

€ 3.089.000
€
444.000
€
623.000

€ 3.117.000

€

3.152.000

€

€

623.000

€ 547.000
€ 781.000
€ 342.000
€ 583.000
€ 178.000
€ 11.762.000

€
570.000
€
781.000
€
491.000
€
587.000
€
178.000
€ 11.710.000

€ 592.000
€ 781.000
€ 594.000
€ 589.000
€ 178.000
€ 11.421.000

623.000

€
615.000
€
781.000
€
719.000
€
584.000
€
178.000
€ 11.599.000

2. Financiën en (ambtelijke) capaciteit ten behoeve van de afronding van de dialoog ‘Samen aan zet’
Op basis van de ervaringen met de eerste clusters is een prognose gemaakt voor de uitvoering van de
cluster 3, 4 en 5. Gebleken is dat de inzet van met name de procesbegeleiders groter is dan dat vooraf
was ingeschat, zowel qua intensiteit (aantal uren per week) van de inzet als doorlooptijd (inzet langer dan
een half jaar voor een cluster). Zoals afgesproken is zo maximaal mogelijk gekeken naar het efficiënt
inzetten van eigen medewerkers. Zo hebben we voor de eerste twee clusters de (vervangende) externe
inhuur kunnen beperken. Hierdoor is maar een deel van het beschikbaar gestelde budget daadwerkelijk

aangesproken. Daarnaast bleek dat de organisatorische kosten enigszins meevallen en dat er gebruik
kon worden gemaakt van subsidie van het A+O-fonds voor de opleiding van de procesbegeleiders.
Voor 2017 zien we, mede door de aantrekkende economie, dat er meer inzet van onze medewerkers op
bestaande werkzaamheden wordt verwacht en daardoor de druk op vervangende capaciteit
zal toenemen. Ook voor de clusters 3 t/m 5 zullen we zo efficiënt mogelijk omgaan met de inzet van
capaciteit voor de dialoog.
Prognose kosten uitvoering clusters 3, 4 en 5
Extra kosten voor inzet projectteam voorbereidingsfase 2016
Extra kosten voor inzet projectteam uitvoeringsfase 2017
Extern advisering voor procesbegeleiders door trainers
Organisatiekosten en werkbudget dialooggroepen (communicatie,
faciliteiten, etc)
Totaal

*€ 65.000
*€ 150.000
€
9.000
€ 26.000
€ 250.000

*NB: Dit bedrag is opgenomen voor nu voorziene (vervangende) externe inhuur voor de medewerkers, die zijn
geselecteerd als procesbegeleiders voor de clusters 3, 4 en 5. Bij personele wisselingen of uitloop van de
dialoogclusters kan het zijn dat dit bedrag verandert.

Dekking van deze kosten kan voor een deel plaatsvinden vanuit het resterende budget van de clusters 1
en 2. Opnieuw wordt daarnaast een aanvraag gedaan voor subsidie. Uitgaande van de bovenstaande
prognose is nog een aanvullend bedrag nodig van € 150.000 voor de clusters 3 t/m 5. We stellen voor
deze opnieuw te dekken vanuit het frictiebudget. Eventuele afwijkingen worden gemeld via de BERAP.
Kanttekeningen
‘Samen aan zet’ is bewust als experiment ingezet, naast diverse andere trajecten waarin ook
samenwerking in de Nijkerkse samenleving en tussen samenleving en gemeente plaatsvindt. De ambitie
is om zo stap voor stap door te groeien naar nieuwe verhoudingen, lerend van ervaringen die we
gezamenlijk opdoen. Dit betekent dat nog niet geheel duidelijk is hoe het vervolg na de dialoog er precies
uit zal zien. Bijvoorbeeld hoe we vorm kunnen geven aan de nieuwe verhoudingen of hoe er na de
dialoog ruimte is om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en innovatieve ideeën uit de samenleving.
Communicatie
De externe communicatie over kaders van de clusters 3, 4 en 5 start op het moment dat het voorstel door
ons aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De samenleving wordt via de gebruikelijke gemeentelijke
communicatiemiddelen (gemeentepagina, website, persbericht, twitter, facebook Samen Nijkerk)
geïnformeerd.
Inwoners, vertegenwoordigers van organisaties en andere betrokkenen bij de nieuwe clusters worden
expliciet uitgenodigd voor de bijeenkomsten van de raad in december 2016. Zij zijn in de gelegenheid om
tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst begin december mee te praten over het voorstel. Bij deze de
beeldvorming zal ook een presentatie plaatsvinden van de evaluatie van de eerste clusters van ‘Samen
aan zet’. Tijdens de behandeling door de raadscommissie is er inspraak mogelijk op het voorstel. Daarna
is de besluitvorming aan de gemeenteraad.
Communicatie ter ondersteuning van de dialoog in de clusters 3, 4 en 5 zal vooruitlopend op deze
besluitvorming plaatsvinden om tijdig stakeholdersgroepen te kunnen werven. Daarmee werken we aan
de vorming van dialooggroepen, waarin verschillende belangen zo breed mogelijk vertegenwoordigd zijn.
Belangrijke elementen voor die communicatie zijn:
- Het is noodzakelijk dat het proces, ieders rol en verwachtingen duidelijk en transparant zijn. En
dat in de loop van het proces hier ook aan vast gehouden wordt; daarop moeten alle deelnemers
kunnen vertrouwen.
- De toon van de communicatie is uitnodigend, laagdrempelig en biedt ruimte en respect voor
ieders inbreng.
- De relatie met andere lopende trajecten in de samenleving moet helder zijn.
- Een combinatie van directe uitnodigingen/contacten (o.a. via de gemeentelijke procesbegeleider)
in combinatie met algemene communicatiemiddelen
- Zo veel mogelijk gebruik maken van bestaande communicatiemiddelen van zowel de gemeente
als betrokkenen.

Uitvoering
Inmiddels zijn de organisatorische voorbereidingen voor de dialoog in de clusters 3, 4 en 5 gestart. Op 16
januari 2017 is de algemene startbijeenkomst voor deze clusters voorzien. Daarna zullen de clusters hun
eigen dynamiek krijgen, waarbij het streven is voor de zomer 2017 de dialoog af te ronden.
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Kaderstelling
Cluster Leefstijl
Cluster Economie&bedrijfsomgeving
Cluster Veiligheid&handhaving
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Voorbereiding
Uitvoering
Tussentijdse bespreking visie
Besluit

Vooralsnog gaan we uit van een planning zoals in bovenstaand schema is weergegeven.
De vertegenwoordigers van de raadsfracties uit de voorbereidingsgroep kaderstelling clusters 3, 4 en 5,
Henk de Greef
Hilbrand Rozema
René Ruesen
Niels Staal

overig

Bijlage A. Beschrijving clusters 3, 4 en 5 en bijbehorende aandachtsgebieden voor de dialoog
Cluster 3. Veiligheid en handhaving: openbare orde, regels en vergunningen
Openbare orde en veiligheid
Vergunningverlening
Bestemmingsplan
Externe Veiligheid
Cluster 4. Wonen en Woonomgeving: huisvesting, openbare ruimte, landschap en afval
Openbare ruimte en Groen
Openbare verlichting
Speeltoestellen
Volkshuisvesting
Woningbouwkavels
Afval
Begraafplaats
Infrastructuur
Landschap
Milieu
Riool
Cluster 5. Sociaal Domein: welzijn en zorg, jeugd en onderwijs
Algemeen toegankelijke voorzieningen (activiteiten voor iedereen, zonder indicatie)
Gebiedsteams (incl. Centrum Jeugd en Gezin)
Jeugdgezondheidszorg
Hulpmiddelen
Jeugd(-zorg)
Lokaal Educatieve Agenda Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Onderwijsvoorzieningen (huisvesting en leerlingenvervoer)
Schuldhulpverlening
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (oude en nieuwe taken)
Armoedebestrijding

RAADSBESLUIT

Nummer:

2016-055

De raad van de gemeente Nijkerk;
gelet op de algemene kaders voor ‘Samen aan zet’ zoals besloten op 31 maart 2016 bij raadsbesluit
2016-009
besluit:
1. Specifieke kaders vast te stellen voor de dialoogclusters ‘Veiligheid en handhaving’, ‘Wonen en
woonomgeving’ en ‘Sociaal Domein’.
2. Akkoord te gaan met het aanwenden van € 150.000,- vanuit het beschikbare frictiebudget voor
het verandertraject voor de afronding van de dialoog ‘Samen aan zet’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Nijkerk
d.d. 22 december 2016,
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. Verhoef-Franken

de heer mr. drs. G. D. RENKEMA

