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Voor u ligt een beknopte kadernotitie over de stadsdeelaanpak, de nieuwe gebieds-
gerichte werkwijze in de Gemeente Apeldoorn.

Hiermee komt een einde aan een tweejaar durend interactief proces met maat-
schappelijke organisaties en dorps- en wijkraden in Apeldoorn. Aanleiding voor dit
interactieve proces was de nota ‘Een brug naar meer participatie’ die in het voorjaar
van 2004, na overleg met dezelfde maatschappelijke actoren, door B&W werd
vastgesteld. In deze nota  werd het wijkgericht werken in Apeldoorn geëvalueerd.
Evaluatiepunten waren onder andere dat het wijkgericht werken te weinig toekomst-
gericht en te veel fysiek en te weinig sociaal georiënteerd is. Ook kenmerkt het
wijkgericht werken zich door teveel overlegniveaus op verschillende schaalniveau’s en
stimuleert te weinig participatie en zelfwerkzaamheid van bewoners. In de evaluatie
wordt meer uniformiteit in werkwijze bepleit evenals opschaling naar het niveau 
van het stadsdeel. Als centrale opgave werd geformuleerd: het verbeteren van de
communicatie en samenwerking, tussen partners, in de wijk om daarmee de uit-
voering te versterken.

De nota ‘Een brug naar meer participatie’ is in 2004/2005 uitgewerkt in verbeter-
voorstellen. Deze voorstellen ‘Nieuwe kaders wijkgericht werken in Apeldoorn, de
stadsdeelaanpak’ zijn in het voorjaar van 2005 door het college vastgesteld. De
stadsdeelaanpak omvat de volgende onderdelen: Toekomstagenda, stadsdeelplan,
actielijst, stadsdeelplatform, Premie op actie en accounthouders stadsdelen.
Onderdeel van de besluitvorming was dat de stadsdeelaanpak eerst in de vorm van
proeftuinen uitgeprobeerd diende te worden. Pas daarna zou definitieve besluit-
vorming plaatsvinden.

Op dat punt zijn we nu aangeland. De proeftuinen zijn achter de rug. In vijf van de zes
apeldoornse stadsdelen zijn proeftuinen uitgevoerd. De lessen die we getrokken
hebben uit de proeftuinen zijn positief. De stadsdeelaanpak is uitvoerbaar, herken-
baar, biedt burgers de mogelijkheid om directer invloed uit te oefenen op dat wat in
hun buurt en wijk gebeurt en verbetert de wijkgerichtheid binnen de ambtelijke
organisatie. In een aparte bijlage bij deze kadernotitie stadsdeelaanpak hebben we
een beschouwende evaluatie gevoegd. In het stadshuis liggen alle deelevaluaties van
de afzonderlijke proeftuinen ter inzage.

Kadernotitie Stadsdeelaanpak 
In de thans voorliggende kadernotitie Stadsdeelaanpak wordt de nieuwe gebieds-
gerichte werkwijze gepresenteerd die de Gemeente Apeldoorn op 1 januari 2007 wil
invoeren. In deze kadernotitie worden de doelen en instrumenten van de stadsdeel-
aanpak gepresenteerd.

U wordt gevraagd, in het kader van inspraak, uw mening te geven over de inhoud 
van deze notitie. Deze notitie zal tezamen met uw reacties, in september, ter besluit-
vorming worden voorgelegd aan college en raad.

Op de site www.dorpsenwijkraden-apeldoorn.nl hebben we ter informatie twee
relevante onderliggende stukken geplaatst. De nota ‘Een brug naar meer participatie’
uit 2004 waarin het wijkgericht werken is geëvalueerd en de nota ‘Nieuwe kaders
wijkgericht werken in Apeldoorn, de stadsdeelaanpak’ uit maart 2005.

Deze kadernotitie is als volgt opgebouwd:

1. Doelstellingen stadsdeelaanpak (wat willen we bereiken)
2. Instrumenten stadsdeelaanpak (hoe willen we dat bereiken)

Vooraf

1Kadernotitie Stadsdeelaanpak mei 2006
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De Gemeente Apeldoorn ziet als uitdaging en opgave in het gebiedsgericht1 werken:

Het verbeteren van de communicatie en samenwerking, tussen partners, in de wijk en het
vergroten van de invloed van burgers op de werkzaamheden die plaatsvinden in de wijk.
Daarmee willen we de uitvoering versterken en beter aan laten sluiten op de behoefte van
burgers.

Vanuit die opgave kiezen we drie doelstellingen die we binnen de stadsdeelaanpak
hanteren:

I. Dichter bij de burger, de burger aan zet
De Gemeente Apeldoorn wil de opvattingen die burgers hebben over hun leef-
omgeving2 als vertrekpunt nemen voor gemeentelijk beleid en uitvoering. Dit
veronderstelt dat we weten welke thema’s, knelpunten en zorgen burgers zien in hun
eigen straat, buurt, stadsdeel. Door ons beleid en dus uitvoering daar vervolgens op te
richten komen we dichter bij de burger.

De Gemeente Apeldoorn wil burgers stimuleren en ondersteunen in zelf-
werkzaamheid en eigen initiatief. Burgers maken zelf de straat en hun buurt leefbaar.
Daarin is de burger aan zet en heeft de burger een eigen verantwoordelijkheid.

II. Betere samenwerking met alle relevante partners
De Gemeente Apeldoorn ziet het als haar verantwoordelijkheid om samenwerking,
tussen maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn in het stadsdeel, te
organiseren. Dat doen we op stadsdeelniveau. Het stadsdeelniveau vinden we een
goede schaal waarop de organisatie van het gebiedsgericht werken dient plaats te
vinden. De uitvoering van werkzaamheden vindt op vele schaalniveau’s plaats,
meestal in de straat en buurt.
Door de werkzaamheden deels te laten sturen door prioriteiten van burgers,
gezamenlijk te signaleren waar problemen en knelpunten liggen en werkzaamheden
op elkaar af te stemmen kan een heus uitvoeringsoffensief gelanceerd worden. Er zal
minder sprake zijn van ‘brandjes blussen’. Brandjes worden vaker voorkomen. Dit
proces van signaleren, prioriteren en afstemmen noemen we de organisatie van het
gebiedsgericht werken.

De Gemeente Apeldoorn wil maatschappelijke organisaties ruimte geven om te doen
wat ze moeten doen in de straat en buurt. We verwachten alleen van onze partners,
en onszelf, dat we gezamenlijk optrekken en elkaar versterken.

III. Betere verankering in de gemeentelijke organisatie
De Gemeente Apeldoorn zal het gebiedsgericht werken koppelen aan haar reguliere
dienstplannen en begrotingen. We kiezen niet voor stadsdeelbegrotingen. We kiezen
niet voor substantiële stadsdeelbudgetten. We zetten al onze kaarten in op het
reguliere gemeentelijke beleid en uitvoering. Dat zal meer gebiedsgericht moeten
worden. Daarmee is de stadsdeelaanpak een verantwoordelijkheid van de totale
gemeentelijke organisatie.

In het volgende hoofdstuk presenteren we per doelstelling de instrumenten die we in
willen zetten om het doel te bereiken.

2 Kadernotitie Stadsdeelaanpak mei 2006

Doelstellingen stadsdeelaanpak2

1 Gebiedsgericht werken hanteren we als verzamelbegrip voor wijkgericht en vraaggericht werken.
2 Schoon, heel, veilig en sociaal
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De Gemeente Apeldoorn wil de doelstellingen van de stadsdeelaanpak realiseren met
inzet van een samenhangend pakket aan instrumenten.

I. Dichter bij de burger, de burger aan zet

a. Toekomstagenda
De Toekomstagenda bevat onderwerpen die burgers in het stadsdeel belangrijk
vinden. Onderwerpen die naar hun mening hoog op de agenda van de Gemeente
Apeldoorn en maatschappelijke organisaties zouden moeten staan. De Toekomst-
agenda van het stadsdeel wordt opgesteld door burgers. Met burgers bedoelen we
alle burgers. Bij de totstandkoming van de Toekomstagenda zal gewaarborgd moeten
worden dat de Toekomstagenda op groot draagvlak bij burgers in het stadsdeel kan
rekenen. In de Toekomstagenda worden ambities, knelpunten en zorgen op buurt en
wijkniveau verzameld en geclusterd. Daarna wordt op stadsdeelniveau geprioriteerd.
Het verzamelen, clusteren en prioriteren is helemaal aan burgers zelf. De Gemeente
Apeldoorn en maatschappelijke organisaties bemoeien zich hier niet mee.
Het maken van een Toekomstagenda kost met name burgers veel tijd. Grote betrok-
kenheid en inzet van burgers maakt echter dat de Toekomstagenda draagvlak heeft.

De Toekomstagenda wordt eens in de vier jaar gemaakt. De organisatie van de
Toekomstagenda ligt bij de partners in het stadsdeel zoals daar zijn dorps- en
wijkraden en maatschappelijke organisaties. De stadsdeelmanager voert de regie.
De Gemeente Apeldoorn stelt een werkbudget beschikbaar voor de realisatie van de
Toekomstagenda. Als de Toekomstagenda gereed is wordt hij aangeboden aan de
raad. Deze zal vervolgens het college verzoeken om de Toekomstagenda te betrekken
bij het opstellen van een stadsdeelplan voor het stadsdeel. In paragraaf III e wordt het
stadsdeelplan beschreven. De mate waarin het college uitvoering zal geven aan de
Toekomstagenda is afhankelijk van twee zaken, de beschikbaarheid van middelen en
mate waarin de prioriteiten uit de Toekomstagenda sporen met gemeentelijke
uitgangspunten.

Nieuw of bestaand
De Toekomstagenda, een product van burgers in het stadsdeel, bestaat nog niet. Het
is een nieuw instrument in het gebiedsgericht werken van Apeldoorn.

b. Actielijst
De Actielijst geeft op elk gewenst moment de actuele uitvoering in het stadsdeel aan.
De Actielijst bewaakt de voortgang van alle maatregelen en acties uit het stadsdeel-
plan en uit het dagelijks werk van de stadsdeelmanager. De stadsdeelmanager krijgt
veel meldingen van knelpunten binnen en hij organiseert vervolgens een oplossing.
Dit proces van melding tot oplossing is in de Actielijst te volgen. De Actielijst wordt
periodiek met alle partners in het stadsdeel besproken in het stadsdeelplatform.

Nieuw of bestaand
Een aantal stadsdeelmanagers werkt al met een Actielijst. Het ontbreekt echter 
aan uniformiteit en een gemeentebrede toepassing. Dat wordt nu veranderd. Vanaf 
1 januari 2007 werkt de Gemeente Apeldoorn in alle stadsdelen met een soortgelijke
Actielijst. Alleen de inhoud varieert straks per stadsdeel.

c. Premie op actie
De subsidieregeling Premie op actie simuleert aantoonbaar eigen initiatief van
bewoners. Bewoners kunnen een aanvraag doen tot maximaal 1000 euro. De
aanvragen hebben betrekking op een breed scala aan activiteiten. Van speel-
middagen, kunstroutes tot aanschaf van een boot om de vijver schoon te houden.

Instrumenten stadsdeelaanpak
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De subsidieregeling is niet voor maatschappelijke organisaties en dorps- en wijk-
raden. Zij beschikken over eigen budgetten en subsidieregelingen. Deze regeling is
primair bedoeld voor ‘gewone’ bewoners.

Nieuw of bestaand
De subsidieregeling is op 1 mei 2005 ingevoerd.

II. Betere samenwerking met alle relevante partners

d. Stadsdeelplatform
Het stadsdeelplatform is het werkoverleg van maatschappelijke organisaties die
werkzaam zijn in het stadsdeel. Het stadsdeelplatform komt periodiek, vier tot zes
maal per jaar, bijeen. Het stadsdeelplatform wordt georganiseerd en geleid door de
stadsdeelmanager. In het stadsdeelplatform informeren organisaties elkaar over hun
werkzaamheden, stemmen werkzaamheden op elkaar af en bespreken aan de hand
van de actielijst de voortgang van het stadsdeelplan. De samenstelling van het
stadsdeelplatform kan per stadsdeel verschillen. De Gemeente Apeldoorn beschouwt
de welzijnsorganisaties Wisselwerk en Alert, de woningbouwcorporaties, Politie en
dorps- en wijkraden als kernpartners en dus structurele deelnemers aan het platform.
Deze kernpartners kunnen aangevuld worden met andere wijkspecifieke organisaties,
verenigingen, kerken, ondernemersverenigingen en scholen.

Nieuw of bestaand
In alle stadsdelen kennen we overlegstructuren die geleid worden door de Gemeente
Apeldoorn. Het schaalniveau verschilt, de vergaderfrequentie verschilt en het doel van
het overleg verschilt. Met het stadsdeelplatform schaalt de Gemeente Apeldoorn het
door haar noodzakelijk geachte werkoverleg met maatschappelijke organisaties op
naar het stadsdeelniveau en reduceert het aantal overlegmomenten tot maximaal zes
per jaar.

III. Betere verankering in de gemeentelijke organisatie

e. Stadsdeelplan
Gemeentelijke diensten, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden stellen
onder aanvoering van de stadsdeelmanager iedere twee jaar een stadsdeelplan op.
De stadsdeelwethouder is bestuurlijk verantwoordelijk voor dit proces. Het stadsdeel-
plan kan getypeerd worden als een onderhandelingsresultaat tussen de vraag van
burgers (Toekomstagenda) en het aanbod daarop van de Gemeente Apeldoorn en
maatschappelijke organisaties. In een stadsdeelplan staan alleen zaken die daad-
werkelijk uitgevoerd worden. Het stadsdeelplan kent een looptijd van twee jaar.
Het college stelt, na consultatie van de raad, het stadsdeelplan vast. Het college is
verantwoordelijk voor de inhoud van het stadsdeelplan en de uitvoering ervan.
De raad zal vanuit haar volksvertegenwoordigende rol toetsen of het college in het
stadsdeelplan voldoende gebiedsgericht werkt.

Nieuw of bestaand
Het stadsdeelplan is de verbeterde versie van het reeds bestaande instrument
wijkplan. Ten opzichte van het wijkplan is er één groot verschil. Het stadsdeelplan
bevat zaken die echt uitgevoerd worden.

f. Accounthouders vakdiensten
Bij de gemeentelijke diensten worden accounthouders stadsdelen aangesteld.
Zij hebben twee taken. Ze vertegenwoordigen de gemeentelijke diensten in het
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totstandkomingsproces van het stadsdeelplan én zien toe op de uitvoering van het
stadsdeelplan. Het gaat dan om zaken die op het bordje van hun dienst liggen. De
accounthouders zijn verantwoordelijk voor de verankering van het stadsdeelplan in
hun dienstplan en dienstbegroting. Het gebiedsgericht werken wordt hiermee
verankerd in de reguliere gemeentelijke begrotingscyclus.

Nieuw of bestaand
Deze functie en taak zijn nieuw. In het verleden heeft de Gemeente Apeldoorn wel
gewerkt met wijkaandachtsfunctionarissen, zij vervulden een ‘ogen en oren functie’
van gemeentelijke diensten. Het betrof een tamelijk vrijblijvende functie. De account-
houders stadsdelen hebben een opdracht, zij moeten onderhandelen over hun
dienstbijdrage aan de stadsdeelplannen en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering
daarvan.
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