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1. In te stemmen met de bijgevoegde visie op het wijkgericht werken.

Waar gaat het over? (samenvatting)
Oosterhout gaat verder op de ingeslagen weg om wijkgericht werken te implementeren in Oosterhout.
De samenleving verandert en wij gaan daarin mee. Omdat we de sociale cohesie in Oosterhout willen
versterken en weer meer zorg voor elkaar moeten gaan oppakken. We gaan verder met
experimenteren in buurten, wijken en kerkdorpen via bijgevoegde visie op het wijkgericht werken. Een
visie en een werkwijze die wordt omarmt door de ervaringen die we al hadden en hebben opgedaan
tijdens de Corona-crisis. Er is veel goeds in wijken, buurten en kerkdorpen gebeurd en dat is niet
onopgemerkt gebleven. Reden ook om een de nota en visie in aangepaste vorm aan u aan te bieden
en in verbinding met de nota’s sociaal domein te behandelen. Een kans om te laten zien dat deze
manier van werken van groot belang is voor Oosterhout.
We gaan samen met u op zoek naar de invulling van de diverse rollen. Via de griffier zullen we met u
onderzoeken op welke wijze u wordt geïnformeerd en betrokken. Vanzelfsprekend staan we open
voor uw input. Samen met uw raad, het college, organisatie, maatschappelijke organisaties en
inwoners krijgen we meer voor elkaar.
Wat willen we bereiken?
We gaan de bijgevoegde visie op het wijkgericht werken verder implementeren in de organisatie. Om
deze klaar te maken voor de toekomst. Na het aanstellen van de opgaveleider wijkgericht werken is
de volgende stap de aanstelling van drie wijkmakelaars die buiten en binnen in beweging gaan
krijgen. Beweging die we al hebben gezien in de stad en die recent nogmaals is benadrukt met een
krachtig symposium in oktober en een grote opkomst op 5 februari jongstleden.
Een mooi beeld is om dat buurtgestuurd (waarbij er grote mate van zeggenschap is voor en wijk of
kerkdorp op het gebied van budget en prioritering te doen, maar zover zijn we nog niet. Ook niet alle
buurten, wijken en kerkdorpen zijn nog niet zover. Het is een mooie stip op de horizon, maar de eerste
focus ligt op het wijkgericht werken als middel om onze doelen in het sociale en fysieke domein te
realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen?
Oosterhout wil in het wijkgericht werken grote stappen zetten in 2020 en verder en daarvoor wordt een
aantal mensen in positie gebracht. De collegeleden worden ieder als wijkwethouder aanspreekbaar
voor de opgaven in de wijken en dorpen. Drie wijkmakelaars gaan als doortastende ambtenaren (met
een stevig mandaat) in de wijk aan de slag. Ze brengen ‘buiten naar binnen’, maar zeker ook ‘binnen
naar buiten’. Ze gaan mooie voorbeelden laten zien die bewoners, organisaties, collega’s en uw raad
laten zien hoe het ook kan. Zij gaan op zoek naar kansen en zullen zeker tegen botsende belangen
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aanlopen. Zeker niet alleen in de buurt en in de organisatie, ook in de rol van college en raad. Die
handschoen pakken we samen op, daar hebben we u keihard bij nodig! Onder aanvoering van de
wijkwethouders en wijkmakelaars wordt in de verschillende buurten, wijken en kerkdorpen besproken
hoe het wijkgericht werken nadere uitwerking krijgt.
De ondersteuning van bewonersgroepen
Naast de wijkmakelaar wordt er ook ingezet op een wijkwerker. De wijkwerker is er om de
bewonersgroepen te helpen bij hun eigen taken als dat zonder hulp niet lukt. De wijkwerker
ondersteunt hun initiatief en helpt bij vragen en problemen zodat de doelen van de bewonersgroepen
kunnen worden bereikt. Zij ondersteunt ook om de voorwaarden te scheppen voor een succesvolle
activiteit en legt verbinding tussen bewonersorganisatie, het sociale netwerk, vrijwilligers,
professionals en de gemeente. De wijkwerker draagt bij aan de ontwikkeling van de eigen kracht en
het oplossend vermogen van bewonersgroepen.
Wat mag het kosten?
Om de impuls te geven aan de opgave wijkgericht werken worden er drie wijkmakelaars aangesteld,
hiervoor is ruimte gevonden binnen de bestaande formatie. Budget voor de wijkwerker moet
gevonden worden binnen de bestaande budgetten.
In de begroting 2020 is door de raad € 150.000 beschikbaar gesteld voor het faciliteren van
bewonersinitiatieven met als doel het verbeteren van de fysieke leefomgeving. De dekking komt uit
het JOR ten laste van de uitvoeringsplanning Openbare Ruimte. Met het voorbereiden van de
begroting 2021 wordt gerekend met een verhoging naar € 300.000,- ook uit de uitvoeringsplanning
openbare ruimte.
Voor projecten die de sociale samenhang verbeteren moet de dekking worden gevonden in de huidige
exploitatiebudgetten. Hiervoor geldt het uitgangspunt “nieuw voor oud” (budgettair neutraal).
Verder zijn oa de volgende budgetten beschikbaar: lokaal sociaal beleid, buurtzapbudget,
jeugdzapbudget en budget bewonersinitiatieven.
Hoe gaan we communiceren?
De kernboodschap: De gemeente Oosterhout gaat wijkgericht werken. Samen de fysieke en sociale
leefomgeving in buurten, wijken en kerkdorpen verbeteren. Samen met de inwoners,
maatschappelijke organisaties, buurtgroepen, wijkmakelaars, wijkwethouder, college en de
gemeenteraad meer voor elkaar krijgen en meer voor elkaar betekenen.
Op welke manier is/wordt vormgegeven aan burgerparticipatie?
Het invoeren van wijkgericht werken is voortdurend onderwerp van gesprek met structurele
gesprekspartners (buurtpreventieteams, bewonersorganisaties) en tijdens incidentele
overlegmomenten (zoals het symposium Buurtgestuurd werken). Een bijzondere positie is
voorbehouden voor de denktank Buurtgestuurd werken, die vanuit verschillende perspectieven als
klankbord fungeert voor de ontwikkeling van het wijkgericht en buurtgestuurd werken.
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DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT;

Gelezen het voorstel van het college van 27 augustus 2020

BESLUIT:
in te stemmen met de visie wijkgericht werken, met dien verstande dat:
• wordt gestart met pilots wijkgericht werken, zoals dat in het raadsvoorstel van januari 2020 werd beoogd;
• de leerpunten uit deze pilots, ervaren vanuit de gemeente en vanuit de inwoners, in de eerste twee jaar
periodiek (tenminste éénmaal per kwartaal) aan de raad worden voorgelegd – zo nodig vergezeld van een
bijstelling van de visie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 september 2020.
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