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Voorwoord 

Leefbaarheid voor burgers wordt steeds belangrijker, ook in Noordoostpolder. Daarbij 

zijn de contacten van de overheid met de burger essentieel. De burger is de klant en de 

overheid dient ook met de wensen van burgers over de inrichting, veiligheid en 

ontwikkeling van de leefomgeving rekening te houden. Dat vraagt om een luisterend oor 

van de gemeente, actieve participatie van inwoners en concrete en afgestemde acties 

als het gaat om het aanpakken van gesignaleerde problemen.  

De gemeente Noordoostpolder is in 2006 gestart met de introductie van Integraal 

Gebiedsgericht Werken (IGW). De gemeente wil samen met een aantal partners de 

leefbaarheid in wijken en dorpen verbeteren. In dit onderzoek is de 

rekenkamercommissie nagegaan hoe IGW is opgezet, verlopen, wat de effecten tot nu 

toe zijn en wat mogelijke verbeterpunten zijn. Bij diverse betrokkenen was er in 2009 

twijfel over effectiviteit en de doelmatigheid van het IGW, voor de 

rekenkamercommissie na een kort vooronderzoek, voldoende aanleiding dit onderwerp 

uit te werken en te onderzoeken.  

Gedurende het onderzoek zijn wij er vaak op gewezen dat veel zaken met betrekking tot 

IGW niet ‘te meten’ zouden zijn. Ten dele is dat waar, rekenkameronderzoek c.q. 

bestuurskundig onderzoek is geen exacte wetenschap, waarin alles tot in tienden van 

procenten of promille’s is te meten en te beoordelen. Toch zijn wij van mening dat, wil 

beleid succesvol zijn, een behoorlijke mate van kwantitatieve en kwalitatieve 

onderbouwing noodzakelijk is. Dat geldt zeker voor een beleidsterrein als leefbaarheid, 

waarbij zowel objectieve gegevens (bijvoorbeeld over publieksvoorzieningen) als meer 

subjectieve gegevens (bijvoorbeeld over tevredenheid over afhandeling klachten, 

gevoelens van (on)veiligheid e.a.) noodzakelijk zijn om gericht beleid te kunnen voeren.  

Integraal Gebiedsgericht Werken is in het gemeentelijk beleid een belangrijk instrument 

dat kan bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid: niet alleen door hieraan met 

concrete acties een bijdrage te leveren, maar ook door systematisch gegevens te 

verzamelen over de maatschappelijke effecten van IGW. Want uiteindelijk moeten de 

inwoners van dorpen en wijken baat hebben bij dit beleid. Vandaar ook dat wij de 

mening van de inwoners, via een uitgebreide enquête, hierover bij de beoordeling van 

IGW een belangrijke rol hebben toegekend. 

 

Het College heeft recent de volgende fase van IGW gelanceerd. Wij hopen dat de lessen 

en aanbevelingen uit dit rekenkameronderzoek in deze volgende fase een rol van 

betekenis kunnen spelen. De samenleving en gemeenschappen in de Noordoostpolder 

hebben vele kwaliteiten en klanken. Het is aan het gemeentebestuur om, ondersteund 

door de partners, als een dirigent de tonen van deze klanken tot een harmonisch geheel 

samen te smeden. Dat vraagt, kort gezegd, een luisterend oor, tijd en aandacht, 

denkkracht, uitvoeringskracht en leervermogen: samen werken aan samen leven. 

 

Dit onderzoek heeft het nodige gevergd van de inzet en tijd van ambtenaren, 

bestuurders, de IGW-partners, de inwoners en anderen. Wij willen alle betrokkenen 

danken voor hun bereidheid om op open wijze hun ervaringen met ons te delen! 

 

Dr. Gerrit H. Hagelstein 

 voorzitter rekenkamercommissie Noordoostpolder 
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1 Kern 
 

1.1 Onderzoek naar de effecten van Integraal Gebiedsgericht 

Werken 

De gemeente Noordoostpolder introduceert in 2006 Integraal Gebiedsgericht Werken 

(IGW).1 De gemeente wil hiermee samen met een aantal partners de leefbaarheid in de 

wijken en de dorpen verbeteren. De samenwerkende partners binnen het Integraal 

Gebiedsgericht Werken in Noordoostpolder zijn: 

– de gemeente Noordoostpolder; 

– de woningcorporatie Mercatus Woondiensten; 

– de politie regio Flevoland, district Noord, basiseenheid Noordoostpolder/ Urk; 

– de Carrefour Welzijnsgroep Noordoostpolder. 

 

De gemeente wil de ontwikkelingen, wensen en problemen binnen dorpen en wijken 

integraal vorm geven. De centrale vraag in de aanpak is: “Wat kan de burger daar zelf in 

betekenen en hoe krijgen de gemeente en de samenwerkingspartners de burger ook zo 

ver dat hij/ zij hier een rol in gaat spelen?”.2 

 

Integraal Gebiedsgericht Werken 
Integraal Gebiedsgericht Werken wordt door de gemeente en haar partners niet precies 

omschreven. In dit onderzoek gaan we uit van de volgende omschrijving: 

Integraal Gebiedsgericht Werken beoogt een samenhangende en op maat gesneden aanpak 

van vraagstukken zoals die op een concrete plaats spelen, waarbij de leefwereld van iedereen 

die in dit gebied woont, werkt en recreëert het vertrek- en richtpunt vormt. 

Afhankelijk van dit vraagstuk verschilt de schaal van het gebied. Dit kan een wijk, een buurt, een 

straat of een huizenblok zijn. 

Het gebied kan ook 

wijkoverstijgend of zelfs 

gemeentebreed zijn. Juist 

omdat Integraal Gebiedsgericht 

Werken aansluit bij de 

belevingswereld van iedereen 

die in dit gebied woont, werkt 

of recreëert, vormt participatie 

een belangrijk uitgangspunt 

voor het Integraal 

Gebiedsgericht Werken.  

 

                       

 
1
  In de periode 2006-2007 start het IGW met een traject voor het opstellen van een sociale 

structuurschets voor de vier wijken en tien dorpen inclusief een nulmeting. In mei 2007 stelt 

het college de visie Integraal Gebiedsgericht Werken vast. In 2008 sluiten de gemeente en de 

partners een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het IGW. Het jaar 2008 

wordt in diverse nota’s, zoals in ‘De toekomst van het IGW’ (ongedateerd) en de 

‘Samenwerkingsovereenkomst IGW’ (2008), genoemd als het startjaar terwijl feitelijk sprake 

is van een herstart. Het feitelijke startmoment ligt in 2006. 
2
  Bron: gemeente Noordoostpolder, Integraal Gebiedsgericht Werken in de Noordoostpolder, 

datum onbekend, p3. 
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Recentelijk (januari 2010) is Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) geëvalueerd.3 In 

aanvulling hierop hebben alle partners behoefte aan een preciezer beeld van de 

effecten van het project. Het IGW eindigt als project per 2011 (voorjaar) en wordt dan 

gecontinueerd als onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

binnen de eenheid Publieksdiensten.  

 

De rekenkamercommissie wil de voortzetting van dit proces ondersteunen met een 

onderzoek dat een antwoord geeft op de volgende vragen:4 

1 Welke effecten heeft IGW tot nu toe gehad (in het bijzonder met betrekking tot 

leefbaarheid) en welke succes- en faalfactoren zijn te noemen op het gebied van 

beleid en uitvoering? 

2 Zijn in de gemeente Noordoostpolder de juiste condities aanwezig om de regierol 

voor IGW goed uit te kunnen voeren en welke aanbevelingen zijn er voor het 

toekomstige beleid en de organisatie van IGW?  

 

Gaandeweg het onderzoek bleek uit de interviews met raadsleden bovendien dat de 

raadsleden in aanvulling hierop geïnteresseerd zijn in de kosten en de baten van het 

Integraal Gebiedsgericht Werken. 

 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn relevante schriftelijke documenten 

geanalyseerd. Daarnaast sprak de rekenkamercommissie met de betrokkenen bij IGW. 

Dit zijn zowel het gemeentebestuur, de bestuurders van de IGW-partners, de leden van 

de gebiedsteams als de vertegenwoordigers van de dorpsbelangen en wijkplatforms. In 

aanvulling hierop is een straatenquête onder de bewoners gehouden. Zie bijlage 1 voor 

de uitgewerkte onderzoeksaanpak.  

 

1.2 Conclusies 

 

Beschrijving en beoordeling van het beleid 

1 Het Integraal Gebiedsgericht Werken heeft als doel het realiseren van een goede 

leefkwaliteit en moet leiden tot een verbetering van het sociale en fysieke woon- 

en leefklimaat in dorpen en wijken. Doelen zijn ook het verkleinen van de afstand 

tussen burger en bestuur en het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij 

hun woonomgeving.  

2 De samenwerkende partners (gemeente, woningcorporatie, welzijnsgroep en 

politie) hebben afgesproken deze doelen te concretiseren tot meetbare 

doelstellingen. Deze afspraak is niet nagekomen. De doelen zijn dan ook 

onvoldoende evalueerbaar.  

3 Het is altijd lastig de (mate van) causaliteit tussen het beleid en het maatschappelijk 

effect vast te stellen. Dit is des te moeilijker wanneer de doelen en beoogde 

                       

 
3
  Bron: DSP Groep, Halverwege, evaluatie Integraal Gebiedsgericht Werken, 7 januari 2010. 

4
  Bron: rekenkamercommissie Noordoostpolder, Offertaanvraag Integraal Gebiedsgericht 

werken, 2010. 
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effecten niet eenduidig en evalueerbaar (specifiek, meetbaar en tijdgebonden) zijn 

geformuleerd. Om de effecten van het IGW toch te onderzoeken leiden we voor dit 

onderzoek het onderstaande evaluatiemodel af uit de reconstructie van de IGW-

aanpak. We gaan er van uit dat na vier jaar IGW (start in 2006) al de eerste effecten 

op de algehele leefbaarheid waargenomen kunnen worden. 

 

 
Figuur 1.1: evaluatiemodel, afgeleid uit de reconstructie van de IGW-aanpak. 

 

Effecten 

In 2006 is door de gemeente en de strategische partners per wijk en dorp een notitie 

‘Beeldmerken en kenschetsen’ opgesteld als onderdeel van het traject ‘sociale 

structuurvisie’. Deze sterkte-zwakteanalyses en toekomstperspectieven per gebied zijn 

daarna niet gebruikt. De nulsituatie is mede om die reden voor dit onderzoek nogmaals 

in beeld gebracht op het moment dat de samenwerkingsovereenkomst tussen de vier 

strategische partners wordt bekrachtigd (2008).  

 

Vanwege het ontbreken van evalueerbare doelen en tussentijdse monitorgegevens is 

voor dit onderzoek een alternatieve, kwantitatieve onderzoeksmethode ontworpen. 

Door het op elkaar betrekken van de beschikbare data (Leefbaarometer tot en met 2008 

en Veiligheidsmonitor 2009) aangevuld met een onderzoek onder de inwoners (2010) 

kunnen we alsnog uitspraken doen over de ontwikkeling van de leefbaarheidssituatie. 

Daarbij is sprake van drie verschillende bronnen van verschillende aard. Deze methode 

biedt een indicatief beeld van de effecten. 

 

NULSITUATIE 2008 

1 Bij de herstart van IGW in 2008 is de leefbaarheidssituatie in het algemeen positief 

ten opzichte van het landelijk gemiddelde (uitgaande van de Leefbaarometer van 

het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

(VROM)). Het aspect ‘veiligheid’ scoort zelfs ver boven het landelijk gemiddelde. 
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Hier tegenover staat dat de aspecten ‘publieke ruimte’ en ‘voorzieningenniveau’ 

licht onder het landelijke gemiddelde scoren. 

2 Er zijn grote verschillen tussen de verschillende dorpen en wijken. Deze treden op 

bij de aspecten ‘woningen’, ‘publieke ruimte’ en ‘voorzieningen’. Hier zien we een 

aantal wijken en dorpen die sterk onder het landelijk gemiddelde staan, maar ook 

dorpen en wijken die er sterk boven scoren.  

3 Deze grote verschillen rechtvaardigen op zichzelf genomen een gebiedsgerichte 

aanpak waarbij gericht en op maat beleid wordt gevoerd. Tot en met 2010 was IGW 

niet gericht op maatwerk per gebied. Volgens de door het college in mei 2007 

vastgestelde visie was dit wel de bedoeling. 

 

ONTWIKKELINGEN 2008-2010 

4 Uitgaande van de straatenquête uit 2010 zien we dat de bewoners de 

leefbaarheidssituatie in het algemeen als ruim voldoende tot goed beoordelen. De 

gemiddelde cijfers zijn 7,9 voor `veiligheid’; 7,3 voor `publieke ruimte’; 7,1 voor 

`voorzieningen’; en 7,6 voor `woningen’.  

5 Een grote groep inwoners (gemiddeld 66%) ervaart geen veranderingen in de 

situatie tijdens de jaren 2008–2010. Algemeen gesproken zijn er geen significante 

verschillen, maar op de terreinen van `veiligheid’, `publieke ruimte’ en 

`voorzieningen’ is uitgaande van de straatenquête de situatie eerder verslechterd 

dan verbeterd.  

6 Als we naar de afzonderlijke wijken en dorpen kijken, treden er wél een aantal 

significante verschillen op:  

– De kwaliteit van woningen is verbeterd in de acht gebieden die in 2008 sterk 

onder het landelijk gemiddelde scoorden (groepsresultaat voor de gebieden: 

Luttelgeest, Emmeloord-Oost, Revelsant, Espelervaart-West, Espelervaart-

Oost, Creil, Nagele en Kraggenburg). 

– De kwaliteit van de publieke ruimte is verslechterd in drie gebieden die in 2008 

sterk boven het landelijk gemiddelde scoorden (groepsresultaat voor de 

gebieden: De Zuidert, Espelevaart-West en De Erven). 

– De kwaliteit van de voorzieningen is gedaald in de elf gebieden die in 2008 

sterk onder het landelijk gemiddelde scoorden (groepsresultaat voor de 

gebieden: Luttelgeest, Bant, Espelervaart-West, Creil, Espel, Rutten, Tollebeek, 

Nagele, Ens, Kraggenburg en Marknesse).  

– De veiligheid is gedaald in de 14 gebieden die in 2008 sterk boven het landelijk 

gemiddelde scoorden (alle gebieden minus Luttelgeest, Revelsant en Nagele).  

 

7 De bewoners beoordelen de betrokkenheid van bewoners bij de buurt met een 6,9 

en zij beoordelen hun eigen inzet voor de buurt met gemiddeld een 4,6. In de 

periode 2008-2010 zien zij daarin geen significante verschillen. 

 

EFFECTEN OP DE ALGEHELE SITUATIE WIJKEN EN DORPEN 

8 Op basis van de beschikbare data constateren we dat het IGW vrijwel geen 

merkbare effecten heeft gehad op de algehele leefkwaliteit en de ontwikkelingen 

daarin in de periode 2008-2010, zoals gemeten aan de hand van de aspecten 

`woningen’, `publieke ruimte’, `voorzieningen’ en `veiligheid’. Uitgaande van de 

straatenquête zijn er weinig significante verschillen. Als deze er wel zijn kan niet 
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worden aangetoond, noch uit de stukken, noch uit de in dit onderzoek verzamelde 

cijfers, dat deze het gevolg zijn van IGW: 

– De lichte stijging van de kwaliteit van woningen (voor de acht gebieden die in 

2008 sterk onder het landelijk gemiddelde scoorden) kan niet worden 

verklaard door IGW, omdat hieraan in de IGW-samenwerking geen aandacht is 

besteed. 

– Het IGW is (ondanks afgesproken beleid) tot en met 2010 niet gericht op 

maatwerk per gebied - als er al gebiedsgerichte effecten (zie figuur 1.1) 

zichtbaar zijn, dan zijn deze niet het gevolg van bewust beleid.  

 

DIRECT ZICHTBARE EFFECTEN ALS GEVOLG VAN CONCRETE ACTIES IGW 

9 Er zijn wel concrete zichtbare effecten van IGW te constateren zonder dat deze 

doorwerken in de beoordeling van de algehele leefbaarheidssituatie door 

bewoners. Deze effecten zijn het directe gevolg van de activiteiten die in het kader 

van het IGW door de gemeente en de partners zijn ontplooid. Daarbij gaat het 

bijvoorbeeld om het beperken van de overlast van hangjongeren, het afnemen van 

burenruzies door buurtbemiddeling, minder afval op straat door op een snoeproute 

prullenbakken te plaatsen en het deelnemen van groepen inwoners aan 

georganiseerde dorps- en wijkschouwen.  

 

TEVREDENHEID VAN DE PARTNERS OVER DE EFFECTEN 

10 De partners (politie, Carrefour en Mercatus) geven in interviews aan tevreden te 

zijn over deze concrete effecten. 

 

Regierol en organisatie 

11 Het IGW is organisatorisch vormgegeven via een aparte projectorganisatie en een 

stuurgroep met bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit de partners. Onder meer 

de volgende uitvoeringsprestaties zijn geleverd (in samenspel met de partners): de 

oprichting van vier wijkplatforms; de organisatie van bewonersparticipatie via de 

wijkplatforms en de al bestaande dorpsbelangen; het organiseren van jaarlijkse 

dorps- en wijkschouwen; de uitvoering van projecten zoals buurtbemiddeling bij 

burenruzies, burendagen, barbecues, straatspeeldagen, snelheidscontroles en het 

organiseren van de dag van de dialoog. 

 

12 De zichtbare resultaten van IGW staan nu (nog) niet in verhouding tot de kosten.  

a Bij de herstart van IGW in 2008 is sprake van een zekere verspilling van tijd, 

energie en financiële middelen. Onderdeel van de aanpak in 2008 zijn 

bewonersavonden waar bewoners mochten aangeven wat in hun dorp of wijk 

verbeterd kon worden. Deze avonden resulteerden in uitgebreide 

wensenlijsten. Vervolgens moest aan de enthousiaste bewoners worden 

uitgelegd dat een groot deel van de wensen binnen IGW niet uitvoerbaar 

waren, waardoor bewoners gefrustreerd raakten. Daarnaast ontstond er 

weerstand tegen het IGW vanuit de lijnorganisatie van de gemeente vanwege 

de handelwijze van de gebiedsregisseurs.  
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b Er is geïnvesteerd in een goede infrastructuur en samenwerking tussen de vier 

partners en wijkplatforms. Daarmee is een belangrijk fundament gelegd dat 

langere tijd ‘meegaat’. Hier gaat de kost voor de baat uit. 

 

13 Hoewel er sinds de start van IGW verbetering is te constateren, voert de gemeente 

de regierol onvoldoende uit: 

– De afbakening waar het IGW wel en niet over gaat is onvoldoende. 

Leefbaarheid als beleidsconcept blijft een breed begrip. 

– De gemeente organiseert onvoldoende overzicht over het geheel. Op de 

sociale structuurschets voor de vier wijken en tien dorpen inclusief een 

nulmeting is tijdens het IGW niet voortgebouwd. Er wordt onvoldoende 

gebruik gemaakt van bestaande monitoren en het plan om de LEMON-monitor 

(Leefbaarheidsmonitor) aan te schaffen is niet uitgevoerd.  

Inmiddels wordt meer aandacht besteed aan het creëren van overzicht, maar 

nog steeds ontbreekt het aan een helder overzicht over de situatie per wijk of 

dorp.  

– In onvoldoende mate heeft de gemeente zorg gedragen voor het ontwikkelen 

van de gemeenschappelijke beleidslijnen – dit ondanks dat de partners 

herhaaldelijk te kennen hebben gegeven dat zij hieraan behoefte hebben. 

– Het organiseren van samenwerking rond dit beleid is dan ook niet van de 

grond gekomen. Wel is het gelukt op uitvoeringsniveau tot goede 

samenwerking met de partners te komen. 

– Het ontbreken van heldere doelen, afbakening en monitorgegevens over de 

situatie in de wijken en dorpen en over de doelbereiking zorgt er ook voor dat 

de gemeente onvoldoende verantwoording af kan leggen en de facto aflegt 

over de voortgang en de bereikte resultaten van IGW. 

 

14 De inbedding van IGW in de organisatie is gaandeweg verbeterd en in 2010 is IGW 

als organisatieonderdeel verankerd binnen de ambtelijke organisatie. Er is echter 

nog onvoldoende sprake van het verankeren van Integraal Gebiedsgericht Werken 

als een reguliere manier van werken in de gehele organisatie. Dit laatste was wel 

beoogd in de visie van het college (mei 2007). Het college beoogt een “nieuwe 

denk- en werkwijze” die een wijziging in de ambtelijke en bestuurlijke houding, 

cultuur en werkwijze vereist.  

 

15 De communicatie van het gemeentebestuur met de bewoners is effectief om het 

samenspel met een kern van actieve bewoners te mobiliseren en te onderhouden. 

Ook lukt het om mensen bij diverse activiteiten, zoals een wijkschouw, te betrekken 

die voorheen niet participeerden. Het is echter niet gelukt grote groepen bewoners 

bij het Integraal Gebiedsgericht Werken te betrekken. Hierbij aangetekend dat veel 

bewoners zelf aangeven daar ook geen behoefte aan te hebben (terwijl ze hun 

eigen inzet ook nog eens als onvoldoende beoordelen). Gevolg en oorzaak zijn hier 

overigens niet helder. 

 

16 De resultaten overziende is de conclusie dat er in de onderzoeksperiode diverse 

percepties met betrekking tot doel en inhoud van IGW een rol hebben gespeeld. 

Vanuit de ambtelijke optiek was IGW vooral een voertuig om tot 
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cultuurverandering in de organisatie te komen: meer afstemming, integraliteit en 

afstemming met partners. Vanuit politieke hoek, de gemeenteraad, waren de 

verwachtingen vooral gericht op de maatschappelijke effecten van IGW.  

Naar ons oordeel heeft het College deze verschillen in verwachtingen onvoldoende 

duidelijk gemaakt en geprobeerd tot een eenduidige betekenis te brengen. IGW is 

in de loop van de tijd weliswaar meer een onderdeel geworden van de  reguliere 

ambtelijke organisatie (zie ook nr. 11) maar de ambtelijke sturing op het project 

was, voor zover wij hebben kunnen waarnemen, niet sterk genoeg. Er was geen 

startdocument, geen borging van de opdracht(formulering) voor het project, geen 

duidelijke afbakening van de reikwijdte van IGW en geen monitoring van resultaten 

en effecten.  Het ontbrak aan ambtelijke en bestuurlijke regie om IGW (als 

gepercipieerd voertuig van cultuurverandering) en de politieke wensen bij elkaar te 

brengen en effectief te doen te zijn. Er was dan wel een stuurgroep, maar de 

sturing die daarvan uitging heeft het bovenstaande niet kunnen voorkomen.  Waar 

meerderen verantwoordelijk zijn (of zich voelen) neemt in de praktijk niemand 

verantwoordelijkheid om essentiële punten van beleidsvoering in goede banen te 

leiden. Dit tekortschietende verwachtingenmanagement is, kunnen we nu 

vaststellen, een belangrijke oorzaak geweest voor de vraag van veel raadsfracties in 

2009 om dit onderzoek te starten.  

 

1.3 Aanbevelingen 

 

Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor de doeltreffendheid van IGW? 

 

Welke wensen leven bij de raad voor IGW, in het bijzonder voor de regierol van de 

gemeente? Welke wensen leven bij de andere actoren? 

 

De raad en het college 

1 Geef invulling aan drie specifieke wensen voor Integraal Gebiedsgericht Werken. 

Deze wensen leven ook bij de raadsleden: 

a Specificeer de doelen per gebied op een wijze dat de werkwijze evalueerbaar 

is, dat wil zeggen specifiek, meetbaar en tijdgebonden. Sluit waar mogelijk aan 

bij bestaande aspecten of aspecten die door het ministerie van VROM (nu het 

ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in de Leefbaarometer 

worden gebruikt, in het bijzonder voor `woningen’, `openbare ruimte’, 

`voorzieningen’ en `veiligheid’. Voordeel hiervan is dat hiermee de 

Leefbaarometer en de Veiligheidsmonitor als monitorinstrument toegepast 

kunnen worden voor het verkennen van de situatie per gebied. 

b Investeer in het monitoren van Integraal Gebiedsgericht Werken (zoals dit 

oorspronkelijk ook was bedoeld). Maak transparant wat de resultaten zijn van 

IGW. 

– Sluit beter aan op het ontginnen van bestaande informatie, waaronder de 

Leefbaarometer en de Veiligheidsmonitor.  

– Bevraag betrokkenen (partners, inwoners en bedrijven) actief naar hun 

kennis van en inzicht in de situatie. Zie het project WENS in Enschede als 

wenkend perspectief (zie bijlage 6). Deze kennis is van belang voor zowel 



12 

 

tussentijdse monitoring en evaluatie als voor het opstellen van 

gebiedsspecifieke aanpak. 

– Gebruik dit rekenkameronderzoek als nulmeting en tussenmeting voor de 

periode 2008-2010 om op voort te bouwen. 

c Raadsleden onderschrijven de wens en noodzaak voor de ontwikkeling van 

Integraal Gebiedsgericht Werken. Zij vragen wel om een verdere 

professionalisering en uitkristallisering van de werkwijze: hoe geef je invulling 

aan Integraal Gebiedsgericht Werken en hoe lever je daarbij maatwerk per 

gebied? Maak hiertoe gebruik van aanbeveling 3. 

 

2 Baken het Integraal Gebiedsgericht Werken goed af. Bouw daarbij door op de 

eerste afbakening door de nieuwe projectleider (zie paragraaf 4.2). We geven een 

voorbeeld dat mede is geïnspireerd op de praktijk van de gemeenten Langedijk en 

Soest (zie ook bijlage 6): 

 

 Gemeentebreed beleid, projecten of onderwerpen waarvan wordt 

afgesproken dat ze niet onder Integraal Gebiedsgericht Werken vallen, zoals: 

verkeer en ruimtelijk ordening, woningbouwrealisatie, zorg en welzijn, 

armoedebestrijding, sport en cultuur. 

 

 

A
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Leefbaarheid en veiligheid op dorps-, wijk-, buurt of straatniveau 

v
a

n
 ‘

k
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’ 
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– Planning beheer en onderhoud  

– Kwaliteit woonomgeving 

– Groenbeleid 

– Openbare verlichting 

– Evenementen 

– Speelvoorzieningen 

– Huiselijk geweld, burenruzies en 

geweld op straat 

– Riolering 

– Verkeersveiligheid 

– Kunstwerken 

– Herinrichting van straten 

– Parkeren in de wijk 

– Straatafval/ zwerfvuil 

– Spelen, ontmoeten / ‘hangen’ 

– Participatie van inwoners in wijk/ 

dorp en buurt 

  Strikt individuele wensen, vragen of problemen die rechtstreeks aan de 

gemeente moeten worden gemeld (‘IGW is geen klachtenloket’) 

 

 

Het college 

3 Investeer in Integraal Gebiedsgericht Werken als een reguliere manier van werken 

die in de cultuur van het bestuur en de organisatie is verankerd. De start van 

Integraal Gebiedsgericht Werken kan verschillen. Startpunt kunnen gebiedsgerichte 

verkenningen vormen, waarna deze vervolgens een vertaling krijgen in 

gebiedsplannen of algemene beleidslijnen. Het startpunt kan ook bestaan uit 

algemene beleidskaders - waarbij deze zijn opgesteld op basis van een goed beeld 

wat leeft in de samenleving. Deze beleidskaders worden vervolgens toegepast en 

uitgewerkt voor concrete gebieden. Voorwaarde hierbij is dat deze plannen 

voldoende ruimte en flexibiliteit bieden. Bijvoorbeeld onderhoudsplannen van 

wegen en groen zijn dan niet geheel dichtgetimmerd, maar bieden het vertrekpunt 

voor een gerichte samenhangende aanpak van bijvoorbeeld een buurt of een 

straat. 
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4 Investeer in een omvattend (zie aanbeveling 2) en actueel overzicht per gebied voor 

het bieden van flexibiliteit en maatwerk. 

a Bijvoorbeeld: hoe verkeersveilig is welke straat? Wanneer vindt waar 

onderhoud plaats van wegen, riolering en dergelijke? Wanneer vindt met wie 

waarover inspraak of participatie plaats? Hoe veilig zijn wijken en buurten? 

Welke sociale vraagstukken spelen in een wijk/ dorp, buurt of straat? Welke 

speelvoorzieningen zijn er in een wijk? Hoe pakken de beleidslijnen van RO-

beleid en het gemeentelijk Verkeers- en Vervoersbeleid uit voor een gebied?  

b Dit samenhangende beeld kan zich naast het gemeentelijk beleid ook 

uitstrekken over het beleid van andere partners in de wijk zoals de corporaties, 

welzijnsinstellingen en de politie. 

c Investeer de komende jaren in een digitaal informatiesysteem met 

beleidskaarten per gebied dat zowel intern als extern, door de professionele 

partners en door inwoners geraadpleegd en geactualiseerd kan worden. De 

beleidskaarten geven zicht op de actuele situatie (bijvoorbeeld de 

veiligheidssituatie aan de hand van politiecijfers) en de gebiedsspecifieke 

vertaling van opgaven, plannen en uitvoering. De beleidskaarten kunnen 

worden ontsloten via de gemeentelijke website. 

d Speel flexibel in op de ontwikkelingen in gebieden. Maatwerk is het 

uitgangspunt. Dit kan betekenen dat er inhoudelijk per wijk verschillende 

keuzes worden gemaakt, maar ook dat de specifieke organisatie per wijk kan 

verschillen (bijvoorbeeld de rol en taken van een wijkteam). Dat betekent dat 

voor sommige gebieden met meer leefbaarheidsproblemen de inzet van en 

samenwerking tussen meerdere partners nodig is, terwijl in andere gebieden 

kan worden volstaan met initiatieven van actieve bewoners. Daarnaast spelen 

ook andere potentiële samenwerkingspartners een rol die nog onvoldoende in 

beeld zijn, zoals scholen, kerkbesturen, winkeliers en andere ondernemers en 

niet-georganiseerde inwoners. Onderbouw de keuzes per gebied als 

beleidslijnen en communiceer deze lijnen en de voortgang richting partners en 

inwoners om daarmee tevens maatschappelijke inzet te mobiliseren. 

 

5 Versterk de organisatorische inbedding van het Integraal Gebiedsgericht Werken in 

de gemeente Noordoostpolder. Richt daartoe een eenheid (team) in tussen de 

wijken/ dorpen en het gemeentebestuur. Deze eenheid vormt vanuit een bredere 

optiek van communicatie en informatie ook een schakel met de samenleving als 

geheel. In bijlage 8 geven we een mogelijke uitwerking voor het oprichten van een 

dergelijke eenheid. 

 

6     Het verdient bovenal aanbeveling aan het College om in de volgende fase van IGW 

de wederzijdse verwachtingen tijdig en beter tussen College, raad en externe 

partners te synchroniseren.  

 

 

1.4 Opbouw rapport 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de inhoud van het beleid en een beoordeling van 

de kwaliteit. Hoofdstuk 3 gaat in op de effecten van het Integraal Gebiedsgericht 
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Werken langs drie lijnen: de effecten op de algehele situatie in wijken en dorpen wat 

betreft leefbaarheid; de direct zichtbare effecten als gevolg van concrete acties vanuit 

IGW; en de tevredenheid van de partners over de effecten van IGW. Hoofdstuk 4 gaat in 

op de organisatie van IGW, de uitvoering ervan en de ontplooiing van de regierol. 
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2 Inhoud en kwaliteit van het beleid  
 

2.1 Aanleiding voor het beleid  

 

LANDELIJKE CONTEXT 

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking 

getreden. Deze wet regelt onder meer dat gemeenten de leefbaarheid in de wijken en 

dorpen moeten bevorderen. Het IGW is een instrument om hier invulling aan te geven. 

Met de Wmo legt de rijksoverheid vooral een accent op de zelfredzaamheid van de 

burgers en het stimuleren van de burgerparticipatie. Met IGW willen de vier partners 

daar op inspelen door de activiteit van de bewoners voor de eigen wijken en dorpen te 

stimuleren.5 De bewoners weten als geen ander wat in hun dorp of wijk leeft, wat mist 

en wat zou moeten veranderen.6 

 

LOKALE CONTEXT 

De gemeente is de initiatiefnemer van het IGW.7 In het collegeprogramma 2006-2010 en 

het hierziene collegeprogramma 2008-2010 zijn de prioriteiten van de toenmalige 

colleges van de gemeente Noordoostpolder opgenomen. IGW vormt de uitwerking van 

twee prioriteiten:8 

– De communicatie met de inwoners verbeteren en het vertrouwen van de inwoners 

versterken (“inspanning”).  

– Een plan vaststellen voor de (door)start van Integraal en Gebiedsgericht Werken en 

daarmee inhoud gevend aan de thema’s wijk- en dorpsgericht werken, leefbaarheid 

wijken en dorpen, sociale structuur, ontwikkeling dorps- en wijkplannen, integrale 

veiligheid enzovoorts (“resultaat”).9 

 

Deze prioriteiten spelen in op de signalen van raadsleden dat de leefbaarheid in de 

dorpen en wijken zich niet positief ontwikkelt. De raad wil daarom zicht krijgen op de 

problemen in de wijken en dorpen en de effectiviteit en efficiëntie van het IGW.10 

 

Het IGW bouwt voort op de samenwerking van de vier partners in het gebied Revelsant. 

Daar was een wijkkantoor operationeel waarin de vier partners samenwerkten. Zij 

ervaren hier dat kortere lijnen tussen de partners goed werken: de vier partners werken 

namelijk grotendeels voor dezelfde doelgroepen en aan dezelfde problemen. Door deze 

samenwerking ook in andere gebieden structureel in te voeren biedt IGW de vier 

                       

 
5
  Bron: interviews. 

6
  Bron: interviews. 

7
  Bron: interviews. 

8
  Bron: gemeente Noordoostpolder, Projectplan Integraal Gebiedsgericht Werken 2009, datum 

onbekend, p2. 
9
  Bron: gemeente Noordoostpolder, Collegeprogramma 2006-2010 en collegeprogramma 

2008-2010 Noordoostpolder. Het gaat dan om de prioriteiten 41 en 45. 
10

  Bron: interviews. 
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partners nieuwe kansen om samen met bewoners ‘structureel’ en ‘integraal’ te werken 

aan een beter woon- en leefklimaat.11 

 

2.2 De doelen van het beleid 
 

Wat zijn de beoogde effecten voor het Integraal Gebiedsgericht Werken (wat zijn de 

doelen)?  

 

De gemeente formuleert doelen in het bij de samenwerkingsovereenkomst behorende 

werkplan, de notitie Interne bijeenkomst IGW, de notitie ten behoeve van de invoering 

van wijk- en dorpsschouw en de projectjaarplannen. In de samenwerkingsovereenkomst 

(2008) is de missie tussen de vier partners als volgt geformuleerd:  

“Het hebben van een goede leefkwaliteit door middel van structurele 

afspraken tussen wijk- en dorpsbewoners en partnerorganisaties en 

een duurzame, meetbare verbetering van het sociale en fysieke woon- 

en leefklimaat in dorpen en wijken te realiseren.” 

 

In de IGW-jaarplannen komt deze passage telkens terug met de volgende aanvulling: 

“IGW levert een bijdrage aan het vertrouwen in de 

samenwerkingspartners. IGW stimuleert en versterkt de eigen 

verantwoordelijkheid van de inwoners.” (Projectjaarplannen 2009, 

2010 en 2011.) 

 

In deze projectjaarplannen treffen we de volgende doelen aan: 

– Goede leefkwaliteit; duurzame en meetbare verbetering van het sociale en het 

fysieke woon- en leefklimaat. 

– Vertrouwen in de samenwerkingspartners. 

– Structurele afspraken tussen dorpsbewoners en partnerorganisaties. 

– Stimuleren en versterken van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. 

 

In de samenwerkingsovereenkomst zijn geen concrete doelen voor het IGW 

opgenomen. In de notitie voor de invoering van de wijk- en dorpsschouw (2009) 

formuleert de gemeente drie pijlers: 

A Schoon, heel en veilig (een randvoorwaarde voor de andere twee pijlers). 

B Sociale cohesie en leefbaarheid (omgang, tevredenheid en goed gevoel in de buurt, 

dorp en wijk). 

C Van buiten naar binnen (zelf informatie ophalen vanuit de wijken en dorpen en 

collega’s intern ondersteunen en toerusten in het proces). 

 

In dezelfde notitie (Invoering wijk- en dorpsschouw) zijn vijf doelstellingen opgenomen: 

1 Het verbeteren van de directe leefomgeving in de dorpen en wijken. 

                       

 
11

  Bron: gemeente Noordoostpolder, Integraal Gebiedsgericht Werken in Noordoostpolder, 

Tussenstand per 1 maart 2009, datum onbekend, p2. 
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2 Het verkleinen van de afstand tussen de burger en het bestuur. 

3 Klant- en vraaggericht werken. 

4 Gezamenlijk en eenduidig integraal optreden. 

5 Bevorderen van een grotere betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving 

(actief burgerschap). 

 

Voorafgaande aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de vier strategische partners 

(zie hierboven) is in de periode 2006-2007 een sociale structuurschets opgesteld voor de 

vier wijken en de tien dorpen in de gemeente Noordoostpolder inclusief een nulmeting. Per 
wijk en dorp is een notitie ‘Beeldmerken en kenschetsen’ opgesteld met een sterkte-

zwakteanalyse en een toekomstperspectief. Op deze structuurvisie en nulmeting is tijdens 

het IGW niet voortgebouwd.12 

In mei 2007 stelt het college de visie Integraal Gebiedsgericht Werken vast. De visie sluit 

één op één aan op de visie die wij in de bovenstaande passage aantreffen in de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de vier strategische partners: “Door middel van 

structurele afspraken tussen wijk- en dorpsbewoners, maatschappelijke organisaties en de 

gemeente een duurzame en meetbare verbetering van het sociale en fysieke woon- en 

leefklimaat in dorpen en wijken realiseren”.  

In deze visie onderstreept het college (letterlijk) het belang van maatwerk: “Uiteindelijk 
wordt via Integraal Gebiedsgericht Werken door inwoners, organisaties én gemeente 

maatwerk geleverd voor alle dorpen en wijken in de gemeente Noordoostpolder.” De visie 

is ook gepresenteerd aan de raadscommissie Samenlevingszaken. In de visie en presentatie 

worden ook ‘concrete prestatieafspraken’ over verbetering van de leefomgeving en de 

leefkwaliteit aangekondigd.13  

 

 

 

  

                       

 
12

  Dit is ook bevestigd tijdens de ambtelijke wederhoor. In de ambtelijke wederhoor reactie voor 

dit onderzoek is opgenomen: “De betreffende nulsituatie was in 2005-2006 bepaald in het 

traject structuurschets. Voor elk dorp en elke wijk was door de vier samenwerkingspartners 

een “beeld” gemaakt. Naar onze mening is het tekenend voor de slechte start in 2008 dat 

daar toen niet op is voortgeborduurd, of dat men al het werk opnieuw dacht te willen doen. 

Overigens is recent in 2010 wel een nieuw traject ‘sociale structuurvisie’ gestart”. 
13

  Bronnen: PowerPoint presentatie gemeente Noordoostpolder, Integraal Gebiedsgericht 

Werken, Vertrouwen in Wijk (5) en Dorp (10), voor de raadscommissie Samenlevingszaken, 

ongedateerd; gemeente Noordoostpolder, Visienotitie Integraal Gebiedsgericht Werken en 

Implementatieplan Integraal Gebiedsgericht Werken, inclusief B&W besluit van 3 mei 2007; 

Per wijk en dorp een notitie ‘Beeldmerken en kenschetsen’ met een sterkte-zwakteanalyse en 

een toekomstperspectief (ongedateerd, maar behorende bij de sociale structuurschets); 

gemeente Noordoostpolder, Leefbaarheidsonderzoek 2006 door Move Research, 2006. Deze 

bronnen zijn tijdens de ambtelijke wederhoorfase aan de onderzoekers ter beschikking 

gesteld door de ambtelijke organisatie. 
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2.3 De aanpak en de middelen 

 

Met welke aanpak en middelen wil de gemeente de beoogde effecten realiseren?  

 

In de drie projectjaarplannen worden diverse subdoelen geformuleerd. Deze doelen 

gaan slechts ten dele over de beoogde maatschappelijke effecten, maar maken vooral 

duidelijk hoe de aanpak er uit ziet en welke instrumenten de gemeente wil inzetten. 

 

TE REALISEREN DOELEN 2009 

1 Uitwerken dorpsschouw en invoering in De Zuidert, Emmeloord Centrum, Espel en een nog 

nader te bepalen dorp. 

2 Opzetten buurtparticipatie in de wijken Revelsant, De Zuidert, Emmeloord Centrum en 

Espelervaart. 

3 Uitvoeren pilot buurtbemiddeling in de gemeente Emmeloord. 

4 Invoering inloopspreekuren in Creil en Espel. 

5 Nieuwe inlooplocatie in Emmeloord Centrum. 

6 Verbetering van de communicatie tussen partners, binnen de partnerorganisaties, met de 

burgers en de politiek. 

 

TE REALISEREN DOELEN IN 2010 

1 (Door)ontwikkeling van nieuwe instrumenten, waaronder dorpsschouw, buurtbemiddeling, 

tuinenproject, inloopspreekuur, eigen kracht conferentie, wijkwoning en speelvoorzieningen.  

2 Doorontwikkeling van buurtparticipatie in de wijken van Emmeloord en uitbreiding naar 

Espelervaart.  

3 Meer vorm en inhoud geven aan een vernieuwde opzet van het leefbaarheidsoverleg in 

Nagele. 

4 Uitwerking van de positionering van de dorpsbelangen en wijkplatforms in de 

Noordoostpolder. 

 

De gedachte in 2008 was om de resultaten van IGW meetbaar te maken en bij aanvang 

voor ieder dorp of iedere wijk een beschrijving te maken van de nulsituatie. Het idee 

was de methodiek van de Sociale Structuurschets te gebruiken.14 

 

METHODIEK SOCIALE STRUCTUURSCHETS 

Stap 1: boven tafel krijgen van de vraagstukken (werksessies); 

Stap 2: vaststellen nulsituatie en opstellen van (toekomst)agenda; 

Stap 3: maken van uitvoeringsplan (korte termijn) en ontwikkelplan (lange termijn); 

Stap 4: terugkoppeling naar bewoners; 

Stap 5: actieplan opnemen in werkdocument en tot uitvoering brengen; 

Stap 6: evalueren en bijsturen. 

 

                       

 
14

  Bron: groeidocument IGW, Uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst, 1 april 2008, p5 

en 6. 
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De gemeente en de partnerorganisaties spreken in 2008 af om op termijn mensen en 

middelen doelgericht en in samenhang in te zetten. Belangrijk onderdeel hierbij is om 

via een groeimodel de financiële middelen te verzamelen. Een eerste stap in dit 

groeimodel is het inventariseren van de bestaande middelen. Bij de gemeente wordt 

dan gedacht aan de budgetten voor ‘buurtbeheer, onderhoud en beheer, investeringen 

en ontwikkelingen’. Vervolgens zou moeten worden bezien welke middelen wel en niet 

in aanmerking komen voor het IGW-budget.15 De begrote kosten aan de start van het 

IGW zijn als volgt: 

 

 2007 

begroting 

2008 

begroting 

2009 

begroting 

2010 

begroting 

2011 

begroting 

Personeelskosten nihil 

 

€ 255.000 € 265.000 € 275.000 € 205.000 

Overige/ 

werkbudget 

€ 34.900  

 

€ 115.000 € 180.066 € 107.975 € 135.000 

Totaal € 34.900 € 370.000 € 445.066 € 382.975 € 340.000 

Tabel 2.1: aanvankelijk begrote kosten voor IGW.
16

 

 

In hoofdstuk 4 komen we terug op de feitelijk gemaakte kosten in deze jaren. 

 

2.4 Beoordeling van de kwaliteit van het beleid  

 

Wat is de kwaliteit van de door de gemeente geformuleerde doelen voor Integraal 

Gebiedsgericht Werken? 

 

De afspraak met de partners om de resultaten meetbaar te maken is niet nagekomen. 

De doelen zoals die zijn opgenomen in paragraaf 2.1, zijn dan ook matig evalueerbaar.  

 

Zo zijn begrippen als ‘leefkwaliteit’, ‘leefomgeving’ en ‘leefklimaat’ niet eenduidig te 

interpreteren en worden ze bovendien door elkaar gebruikt. Concretisering van de 

doelstelling naar bijvoorbeeld de levensduur van woningen, het aantal burenruzies en 

het kwaliteitsniveau van groenvoorzieningen levert wel een specifieke doelstelling op. 

Begrippen als, ‘bijdragen aan vertrouwen’, ‘versterken van de eigen 

verantwoordelijkheid’, ‘eenduidig en integraal’, ‘duurzame en meetbare verbetering van 

het woonklimaat’, ‘betrokken bij de woonomgeving’, wijzen hooguit op het verbeteren 

van een algemene kwaliteit. De doelbereiking kan niet aan de hand van eenduidige 

normen worden getoetst en vastgesteld. 

 

De doelen zijn tot slot niet tijdgebonden. Er is niet aangegeven of de doelen zijn 

gerealiseerd na een bepaalde termijn, binnen een marge van een aantal jaren of een 

concreet jaartal of datum. Wanneer dient het vertrouwen van de inwoners op een 

                       

 
15

  Bron: Arcadis, Groeidocument IGW, Uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst, 1 april 

2008, p18. 
16

  Bron: gemeente Noordoostpolder, De toekomst van het Integraal Gebiedsgericht Werken 

(samen werken aan samen leven), datum onbekend p8. 
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bepaald niveau te zijn? In de notitie voor invoering van de wijk- en dorpsschouw (2009) 

is aangegeven dat IGW tot 31 december 2010 loopt: dienen alle doelen dan gerealiseerd 

te zijn? 

 

Uit de interviews blijkt dat het sturen op meetbare doelen inzet is geweest van discussie 

onder de partners. Eén van de partners geeft aan nadrukkelijk te hebben aangestuurd 

op het formuleren van concrete doelen. Deze partner voerde vanuit het 

gemeentebestuur druk uit om juist niet alles vast te leggen. De gedachte hier was dat 

het nodig is voldoende vrijheid te bewaren om niet gelijk afgerekend te worden. Vanuit 

de ambtelijke zijde wordt dit beeld bevestigd, waarbij het werken met ‘nadrukkelijke 

kaders’ als ongewenst wordt gezien. Dit zou als keurslijf werken, terwijl voor het IGW 

het juist belangrijk is ‘autonoom te kunnen handelen.’17 

 

2.5 Reconstructie van aanpak ten behoeve van de evaluatie 

Kernpunt voor dit onderzoek is het evalueren van de effecten van het IGW. Gezien de 

matige evalueerbaarheid van de doelen is het lastig vast te stellen of het beleid effectief 

is geweest: zijn de geformuleerde doelen ook werkelijk gerealiseerd als gevolg van de 

inspanning van de gemeente (en de partners)? 

 

Om die reden hebben we dit onderzoek gericht op een aantal feitelijke effecten op het 

terrein van leefbaarheid en participatie – zonder deze één op één te koppelen aan 

gemeentelijke doelen. We hebben met andere woorden de feitelijke gekozen aanpak 

gereconstrueerd om de effecten te kunnen evalueren (zie figuur 2.1). 

 

Wat betreft de leefbaarheid maken we gebruik van de Leefbaarometer zoals deze door 

het ministerie van VROM is ontwikkeld. Deze Leefbaarometer biedt tegelijkertijd een 

nulmeting aan de hand van een aantal objectieve indicatoren op de volgende velden: 

 

De Leefbaarometer van het ministerie van VROM bevat betrouwbare informatie over 

alle wijken en buurten.18 De Leefbaarometer kan gebruikt worden als signalerings- en 

monitoringsinstrument. De zes indicatoren van de Leefbaarometer zijn: 19 

1 Dimensie woningvoorraad: woningdichtheid, woningtype, bouwperiode. 

2 Dimensie publieke ruimte: water in de omgeving, geluidsoverlast, waarde 

verkochte huurwoningen, sloop van woningen. 

3 Dimensie voorzieningen: nabijheid supermarkt, nabijheid bankfiliaal, nabijheid 

                       

 
17

  Bron: interviews. 
18

  Zie: ministerie van VROM, Leefbaarheid door de tijd, oktober 2009. De Leefbaarometer maakt 

gebruik van 49 criteria die samen een leefbaarheidsscore bepalen. Bijna alle criteria zijn 

objectieve (telbare) indicatoren. Een uitzondering vormt de indicator overlast’, die afkomstig 

is uit bewonersenquêtes voor de Politiemonitor. Data over 2009 en 2010 is nog niet 

beschikbaar (www.leefbaarometer.nl). 
19

  Leefbaarheid wordt door het ministerie van VROM omgeschreven als “de mate waarin de 

omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de mens aan worden gesteld”, op basis 

van: Leidelmeijer, K. en I. van Kamp, Kwaliteit van de leefomgeving en leefbaarheid. naar een 

begrippenkader en conceptuele inkadering, RIGO en RIVM in opdracht van het ministerie van 

VROM, 2003. 
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groot winkelcentrum. 

4 Dimensie bevolkingssamenstelling: werkloosheid, inkomensniveau, 

opleidingsniveau, afkomst. 

5 Dimensie leeftijdsopbouw en sociale samenhang bevolking: verhuizingen, 

huishoudensamenstelling, leeftijdsopbouw. 

6 Dimensie veiligheid: overlast, verstoringen openbare orde, vernielingen, 

geweldsmisdrijven, diefstal uit auto’s. 

 

(Dimensie 4 en 6 wegen samen het zwaarste in de scores van de leefbaarheid).20 

 

In dit onderzoek willen we nagaan of de leefbaarheid is verbeterd, waarbij we in het 

bijzonder ingaan op vier aspecten, namelijk de kwaliteit van de ‘woningen’, de ‘publieke 

ruimte’, de ‘voorzieningen’ en de ‘veiligheid’.21 Daarnaast kijken we of participatie 

vanuit de bewoners is versterkt – zowel in termen van meedenken als meedoen. 

 

Of dergelijke effecten op het terrein van leefbaarheid en participatie zichtbaar zijn, is op 

voorhand afhankelijk van het algemene optreden van zowel gemeentebestuur als de 

partners. Vanuit het gemeentebestuur gaat het dan om ruimtelijke ordening, onderhoud 

en beheer, jeugd- en jongerenaanpak, veiligheidsbeleid, cultuur, sport et cetera. Op 

voorhand is duidelijk dat deze effecten niet alleen gerealiseerd kunnen worden door de 

vaak wat ‘kleinschalige’ acties die specifiek onder de vlag van IGW worden ondernomen. 

Wil IGW succes hebben dan zal de aanpak logischerwijs tot uitdrukking moeten komen 

in de algemene beleidsaanpak van de gemeente (en de partners). 

 

Tegelijkertijd merken we op dat het IGW op twee manieren kan worden vorm gegeven, 

namelijk als een apart organisatieonderdeel van de gemeente (en de partners) en als 

een manier van werken die gemeentebreed wordt opgepakt. Integraal Gebiedsgericht 

Werken is in dit laatste geval dan verankerd in de manier van werken en in de cultuur 

van het bestuur en de organisatie. In de visie van het college op IGW (mei 2007) was dit 

de bedoeling. De samenhang tussen producten en clusters per gebied staat daarbij 

voorop: “Dit veranderingsproces houdt voor vele ambtenaren en bestuurders een 

nieuwe denk- en werkwijze in” (Visie Integraal Gebiedsgericht Werken, mei 2007).22 

 

Het IGW is als brede en algemene werkwijze niet precies uitgewerkt. In het 

Implementatieplan Integraal Gebiedsgericht Werken (2007) wordt de verankering van 

het IGW in de gemeentelijke organisatie bijvoorbeeld alleen ingevuld langs de lijn van 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Voor dit onderzoek is in het onderstaande 

tekstblok uiteengezet wat Integraal Gebiedsgericht Werken als algemene werkwijze kan 

betekenen. 

                       

 
20

  Zie: ministerie van VROM/ WWI, Leefbaarheid door de tijd, 2009. 
21

  Een belangrijke bron vormt de straatenquête waarin deze vier punten aan de orde zijn 

gesteld. 
22

  In de ambtelijke wederhoorreactie voor dit onderzoek wordt vanuit de gemeente 

Noordoostpolder bevestigd dat er is gekozen voor “een projectorganisatie die beoogt een 

gemeentebrede manier van werken te faciliteren, als een soort van vliegwiel”. 
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GEBIEDSGERICHTE AANPAK ALS EEN ALGEMENE MANIER VAN WERKEN 
Integraal Gebiedsgericht Werken maakt onderdeel uit van het reguliere werk waarbij de 
uitgangspunten van focus op een passend gebied, leefwereld als vertrek- en richtpunt, 

integrale aanpak en afweging en maatwerk door iedereen wordt toegepast.  

Integraal Gebiedsgericht Werken kan werken met gebiedsplannen. Bijvoorbeeld voor een 

wijk, buurt of straat wordt een integraal plan opgesteld waarbij verscheidene 

beleidsinvalshoeken op elkaar zijn afgestemd. Dit kan een herstructureringsplan van een 
straat zijn, maar ook een toekomstvisie voor een wijk. 

Integraal Gebiedsgericht Werken kan echter ook betekenen dat op een goede manier wordt 

ontsloten van wat er allemaal speelt in een bepaald gebied (een wijk, buurt of straat). 

Bijvoorbeeld: Hoe verkeersveilig is welke straat? Wanneer vindt waar onderhoud plaats van 

wegen, riolering en dergelijke? Wanneer vindt met wie waarover inspraak of participatie 

plaats? Hoe veilig zijn wijken en buurten? Welke sociale vraagstukken spelen er in een wijk, 
buurt of straat? Welke speelvoorzieningen zijn er in een wijk? Hoe pakken de beleidslijnen 

van RO-beleid en het gemeentelijk Verkeers- en Vervoersbeleid uit voor een wijk?  

Dit samenhangende beeld kan zich naast het gemeentelijk beleid ook uitstrekken over het 

beleid van andere partners in de wijk zoals corporaties, welzijnsinstellingen en de politie. 

Ook de start van het Integraal Gebiedsgericht Werken kan verschillen. Startpunt kunnen 
gebiedsgerichte verkenningen vormen, waarna deze vervolgens een vertaling krijgen in 

gebiedsplannen of algemene beleidslijnen. Het startpunt kan ook bestaan uit algemene 

beleidskaders - waarbij deze zijn opgesteld op basis van een goed beeld wat leeft in de 

samenleving. Deze beleidskaders worden vervolgens toegepast en uitgewerkt voor 

concrete gebieden. Voorwaarde is hierbij wel dat deze plannen voldoende ruimte en 
flexibiliteit bieden. Bijvoorbeeld onderhoudsplannen van wegen en groen zijn dan niet 

geheel dichtgetimmerd, maar bieden het vertrekpunt voor een gerichte samenhangende 

aanpak van bijvoorbeeld een buurt of een straat. 

 

Vanuit deze optiek gaan we in dit onderzoek na of Integraal Gebiedsgericht Werken als 

reguliere manier van werken in de organisatie is geland. Dit resulteert in het volgende 

evaluatiemodel: 

 
Figuur 2.1: evaluatiemodel, afgeleid uit de reconstructie van de IGW-aanpak. 
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Het IGW is sinds 2006 in ontwikkeling bij de gemeente. De gemeente doet geen 

uitspraak over de termijn waarop leefbaarheidseffecten gerealiseerd dienen te zijn (zie 

paragraaf 2.4). In deze reconstructie gaan we er van uit dat na vier jaar het IGW (start in 

2006, herstart in 2008) de eerste effecten op de algehele leefbaarheid waargenomen 

kunnen worden. 

 

2.6 Kern van de bevindingen 

Het Integraal Gebiedsgericht Werken heeft als doel het realiseren van een goede 

leefkwaliteit en moet leiden tot een verbetering van het sociale en fysieke woon- en 

leefklimaat in dorpen en wijken. Doelen zijn ook het verkleinen van de afstand tussen de 

burger en het bestuur en het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij hun 

woonomgeving.  

De samenwerkende partners (gemeenten, woningcorporatie, welzijn en politie) hebben 

afgesproken deze doelen te concretiseren tot meetbare doelstellingen. Deze afspraak is 

niet nagekomen. De doelen zijn dan ook onvoldoende evalueerbaar.  

De aanpak van het IGW wordt gekenmerkt door twee sporen. Het IGW is allereerst een 

apart organisatie onderdeel dat specifieke acties richting wijken en buurten ondersteunt 

en entameert. IGW is daarnaast een werkwijze voor de gehele gemeentelijke 

organisatie. 
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3 Effecten van Integraal Gebiedsgericht Werken 
 

Dragen de ingezette instrumenten in 2008 en 2009 bij aan de realisatie van de doelen 

die de gemeente heeft opgesteld voor Integraal Gebiedsgericht Werken? 

 

De vraag naar de effecten van het IGW beantwoorden we langs drie sporen: 

 

 
 

 

3.1 Effecten op de algehele situatie in wijken en dorpen 

We onderzoeken allereerst de effecten op de algehele situatie in wijken en dorpen wat 

betreft de leefbaarheid. Om deze algemene effecten van het Integraal Gebiedsgericht 

Werken te bepalen kijken we eerst naar de uitgangssituatie in 2008: het moment 

waarop IGW feitelijk start. Tegelijkertijd kijken we wat daaraan vooraf ging: hoe 

ontwikkelde de situatie in de gebieden zich in de periode 2006-2008? We maken daarbij 

gebruik van bestaande gegevens van het ministerie van VROM (namelijk ‘de 

Leefbaarometer’).  

Vervolgens meten we de situatie in 2009 (aan de hand van de Veiligheidsmonitor) en in 

2010 aan de hand van 247 straatinterviews. Met behulp van de straatinterviews krijgen 

we ook zicht op de ontwikkeling van de situatie in de periode 2008-2010. Verandert de 

situatie in de gebieden zich positief, negatief of blijft de situatie onveranderd? Tot slot 

analyseren we in hoeverre de situatie in 2010, en de ontwikkeling van deze situatie over 

het tijdvak 2008-2010, is toe te schrijven aan het IGW. 

 

3.1.1 Nulmeting 2008 

In 2008 gaat het IGW van start. We stellen vast dat de leefbaarheidssituatie in 2008 over 

het algemeen “positief” is in vergelijking met het landelijke gemiddelde.23 Het aspect 

‘veiligheid’ scoort zelfs ver boven het landelijk gemiddelde. De aspecten ‘publieke 

ruimte’ en ‘voorzieningen’ scoren echter onder het landelijke gemiddelde (zie figuur 3.1 

en 3.2). In de periode 1998-2008 ontwikkelt de leefbaarheidssituatie zich positief ten 

                       

 
23

  Bron: Leefbaarometer van het ministerie van VROM. 
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aanzien van vier van de zes aspecten, namelijk ‘woningvoorraad’, 

‘bevolkingssamenstelling’, ‘sociale samenhang’ en ‘veiligheid’.  

 
Figuur 3.1: ontwikkeling in de periode 1998-2008 (geijkt op de situatie in 2006) (bron: 

Leefbaarometer). 

 

Leeswijzer: de nulllijn is het landelijke gemiddeld in 2006. Scores rechts van de nullijn 

geven aan dat de gemeente op die aspecten boven het landelijke gemiddelde scoort 

(zoals bij veiligheid). Scores links van de nullijn wijzen op een lagere score dan het 

landelijk gemiddelde. 
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Figuur 3.2: ontwikkeling in de periode 2006-2008 (geijkt op de situatie in 2006) (bron: 

Leefbaarometer). 

 

De negatieve ontwikkeling op de aspecten ‘publieke ruimte’ en ‘voorzieningen’ valt in 

beide figuren op. Beide aspecten scoren tevens onder het landelijke gemiddelde. Als we 

verder inzoomen naar wijk/ dorp- en buurtniveau zijn er grote onderlinge verschillen 

zichtbaar tussen de gebieden. We maken dit zichtbaar aan de hand van vier aspecten die 

het beste aansluiten op de doelen en ambities van het project IGW (tabel 3.1).  
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Aspecten Onder landelijk 

gemiddelde in 2008  

Boven landelijk 

gemiddelde in 2008 

Sterke dalers in de 

periode 2006-2008 

Sterke stijgers in de 

periode 2006-2008 

Woningen Luttelgeest 

Emmeloord-Oost 

Revelsant 

Espelervaart-West 

Espelervaart-Oost 

Creil 

Nagele 

Kraggenburg 

Bant 

Tollebeek 

Marknesse 

(Geen) (Geen) 

Publieke ruimte Luttelgeest 

Bant 

Emmeloord-Oost 

Espelervaart-Oost 

Creil 

Espel 

Rutten 

Tollebeek 

Nagele 

Ens 

De Zuidert 

Espelervaart-West 

De Erven 

 

Luttelgeest 

Bant 

Emmeloord-Oost 

Espelervaart-Oost 

Rutten 

Tollebeek 

Nagele 

Ens 

Kraggenburg 

De Zuidert 

De Erven 

Creil 

Voorzieningen Luttelgeest 

Bant 

Espelervaart-West 

Creil 

Espel 

Rutten 

Tollebeek 

Nagele 

Ens 

Kraggenburg 

Marknesse 

Emmeloord-Oost 

Espelervaart-Oost 

Luttelgeest 

Bant 

Creil 

Ens 

Kraggenburg 

Marknesse 

 De Zuidert 

Veiligheid (Geen) De Zuidert 

Luttelgeest 

Bant 

Revelsant 

Espelervaart-West 

Espelervaart-Oost 

De Erven 

Creil 

Espel kern 

Rutten 

Tollebeek 

Nagele 

Kraggenburg 

Marknesse 

Luttelgeest Revelsant 

Nagele 

Tabel 3.1: situatie 2008 en de ontwikkeling van de situatie in de periode 2006-2008 op 

vier aspecten (zie ook bijlage 3).
24

 

 

Bij de aspecten ‘publieke ruimte’ en ‘voorzieningen’ scoren in 2008 relatief veel 

gebieden onder het landelijke gemiddelde. Voor nogal wat van deze gebieden is 

bovendien sprake van een negatieve ontwikkeling in de periode 2006-2008. Daar staat 

                       

 
24

  Kolom 1 en 2: gebieden die tien punten of meer onder of boven het landelijke gemiddelde 

scoren in 2008. Kolom 2 en 4: gebieden die in de genoemde periode tien of meer punten zijn 

gestegen of gedaald. 
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een kleiner aantal gebieden tegenover dat op deze aspecten juist boven het landelijke 

gemiddelde scoort én waar zelfs sprake is van een positieve ontwikkeling in de periode 

2006-2008. Bij de ‘publieke ruimte’ gaat het onder meer om De Zuidert en De Erven. 

 

Samenvattend zien we in de periode 2006-2008 een groter aantal gebieden dat op één 

of meerdere aspecten onder het landelijke gemiddelde scoort dan daarboven. 

Daarnaast zien we meer gebieden met een negatieve ontwikkeling dan met een 

positieve ontwikkeling. Een aantal gebieden komt echter vaker op de ‘negatieve lijstjes’ 

voor dan andere gebieden: 

– Luttelgeest scoort op drie aspecten onder het landelijke gemiddelde én er is sprake 

van een sterke negatieve trend bij drie aspecten in de periode 2006-2008.  

– Kraggenburg en Ens scoren op twee aspecten onder het landelijke gemiddelde en 

twee aspecten ontwikkelen zich in de periode 2006-2008 sterk negatief.  

– Creil en Nagele scoren eveneens op drie aspecten onder het landelijke gemiddelde. 

Creil daalt sterkt op het aspect ‘voorzieningen’ en Nagele op het aspect ‘publieke 

ruimte’ in de periode 2006-2008. 

– Emmeloord-Oost scoort op twee aspecten onder het landelijke gemiddelde en het 

aspect ‘publieke ruimte’ ontwikkelt zich de periode 2006-2008 sterk negatief. 

 

3.1.2 Meting 2009 

Helaas biedt de Leefbaarometer nog geen gegevens voor de jaren 2009 en 2010. We 

maken daarom gebruik van de Veiligheidsmonitor 2009 en straatenquêtes die voor dit 

onderzoek zijn verricht. 

 

In de Veiligheidsmonitor 2009 geven inwoners de volgende gemiddelde rapportcijfers 

voor hun buurt:  

 
Figuur 3.3: rapportcijfers van inwoners voor hun buurt (bron: Veiligheidsmonitor, 2009). 

 

De gemiddelde cijfers van de gemeente zijn voor alle drie de aspecten iets hoger dan de 

gemiddelde cijfers van de rest van Nederland. Binnen de verschillende gebieden zijn 

wederom verschillen. Emmeloord-Oost en Revelsant krijgen voor alle drie de aspecten 

een lager rapportcijfer dan het gemiddelde van de gemeente. Daarentegen krijgen De 
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Zuidert, De Erven en Bant op de drie aspecten een hoger rapportcijfer. Overigens zijn de 

verschillen tussen de gebieden niet groot (maximaal 0,8 punt). 

 

3.1.3 Meting 2010  

Tijdens dit onderzoek zijn 247 inwoners via straatenquêtes geïnterviewd (oktober 2010). 

Zij geven de volgende rapportcijfers voor hun buurt: 

 
Figuur 3.4: rapportcijfers van inwoners (bron: straatenquêtes oktober 2010, n=247).

25
  

 

In deze meting is ook het aspect ‘participatie’ toegevoegd om een beeld te krijgen van 

de mate waarin burgers zelf actief zijn geweest voor het verbeteren van de eigen 

buurt.26  

 

ONTWIKKELING VAN DE LEEFBAARHEID IN DE PERIODE 2008-2010 

De het aspect ‘veiligheid’ scoort in de straatenquête (2010, figuur 3.4) hoger dan in de 

Veiligheidsmonitor (2009, figuur 3.3). Toch ervaren inwoners in 2010 tegelijkertijd een 

lichte verslechtering van de veiligheid. Dergelijke verschillen tussen de metingen uit 

2009 en 2010 zeggen nog te weinig om een trend in de ontwikkelingen te bepalen. 

Daarvoor zijn meer metingen nodig. Consistent is wel dat de situatie in beide metingen 

als behoorlijk goed wordt beoordeeld.  

 

Aan de hand van de straatenquêtes in 2010 stellen we vast dat een grote groep 

inwoners (gemiddeld 66%) geen veranderingen ervaart in de situatie tijdens de jaren 

2008–2010 (zie tabel 3.2). 

 

 participatie veiligheid 
publieke 

ruimte 
voorzieningen woningen 

Verbeterd 11 7 16 6 15 

                       

 
25

  De vijf aspecten zijn als volgt samengesteld op basis van de vragenlijst: ‘participatie’ omvat 

vraag 5 en 6, ‘veiligheid’ omvat vraag 9 en 10, ‘publieke ruimte’ omvat vraag 3 en 8, 

‘voorzieningen’ omvat vraag 4 en ‘woningen’ omvat vraag 2. Zie bijlage 2. 
26

  Niet actieve burgers geven een significant hoger rapportcijfer voor ‘veiligheid’ dan niet 

actieve burgers (8,1 versus 7,8). 
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 participatie veiligheid 
publieke 

ruimte 
voorzieningen woningen 

Onveranderd 60 72 53 78 69 

Verslechterd 14 12 24 11 10 

Weet niet 15 9 7 6 7 

Tabel 3.2: ontwikkeling van de leefbaarheid in de periode 2008-2010 zoals dit wordt 

ervaren door inwoners (percentages, n=247).  

 

Er is wel sprake van een aantal significante verschillen als we inzoomen op afzonderlijke 

groepen (zoals eerder onderscheiden in tabel 3.1).  

 
Aspecten Situatie 2008  

(op basis Leefbaarometer, zie ook tabel 3.1) 

Ontwikkeling Situatie 2010 

(straatenquêtes) 

Woningen 8 gebieden onder het landelijke gemiddelde  Stijging* 

 3 gebieden boven het landelijke gemiddelde Stijging 

Publieke ruimte 10 gebieden onder het landelijke gemiddelde Daling 

 3 gebieden boven het landelijke gemiddelde Daling* 

 9 gebieden die verslechteren ten opzichte van 2006 Verdere daling 

 3 gebieden die verbeteren ten opzichte van 2006 Daling 

Voorzieningen 11 gebieden onder het landelijke gemiddelde Daling* 

 2 gebieden boven het landelijke gemiddelde Stijging 

 6 gebieden die verslechteren ten opzichte van 2006 Verdere daling 

 1 gebied dat verbetert ten opzichte van 2006. Verdere stijging 

Veiligheid 14 gebieden boven het landelijke gemiddelde Daling* 

 1 gebied dat verslechtert ten opzichte van 2006 (te weinig data) 

 2 gebieden die verbeteren ten opzichte van 2006. Daling 

Tabel 3.3: ontwikkeling van de situatie in de periode 2008 -2010 (Bron: straatenquêtes 

2010, n=247). * = statistisch significant
27

 

 

Uitgaande van de straatenquête zien we dat de leefbaarheidssituatie op het aspect 

‘woningen’ verbetert. Alle andere aspecten ontwikkelen zich echter voornamelijk 

negatief. Zo verslechtert het aspect ‘publieke ruimte’ over de hele linie. Het aspect 

‘voorzieningen’ verslechtert voor een groot aantal gebieden, namelijk de gebieden die al 

onder het landelijke gemiddelde scoorden en de gebieden die ten opzichte van 2006 al 

negatief ontwikkelden. Het aspect ‘veiligheid’ ontwikkelt zich negatief. Het gaat bij de 

ontwikkeling in de periode 2008 -2010 wel telkens om een lichte daling of stijging. 

 

We constateren op basis van deze data dat het IGW vrijwel geen merkbare effecten 

heeft gehad op de algehele leefkwaliteit en de ontwikkelingen daarin in de periode 

2008-2010, zoals gemeten aan de hand van de aspecten ‘woningen, publieke ruimte, 

voorzieningen en veiligheid’. Er zijn weinig significante verschillen en als deze er zijn kan 

niet worden aangetoond dat deze het gevolg zijn van het IGW: 

                       

 
27

  ‘Statistische significantie’ is een term uit de statistiek die aangeeft dat het verschil tussen de 

situatie in 2008 en 2010 waarschijnlijk niet op toeval berust.  
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– De lichte stijging van de kwaliteit van woningen kan niet worden verklaard door het 

IGW omdat hieraan vanuit de IGW-samenwerking geen aandacht is besteed. 

– Het IGW is tot en met 2010 niet gericht op maatwerk per gebied op basis van een 

systematisch inzicht in de situatie. Dit beoogde middel is feitelijk niet ingezet (Visie 

Integraal Gebiedsgericht Werken, 2007). Alleen al om die reden kan er geen sprake 

zijn van effectiviteit.  

Pas in het ‘Integraal Gebiedsgericht Werken jaarprojectplan 2011’ worden voor het 

eerst vier aandachtsgebieden (prioritaire gebieden) aangewezen: Emmeloord-Oost, 

Espelervaart, Marknesse en Nagele.  

 

Dit wil overigens niet zeggen dat er geen zichtbare effecten zijn van het IGW. Die zijn er 

wel, maar verklaren op zichzelf niet de ontwikkeling van de algehele situatie in de 

periode 2008- 2010 (zie ook paragraaf 3.2).  

 

3.1.4 Participatie door inwoners en inzet van de vier IGW-partners  

 

MEEDOEN DOOR INWONERS 

Inwoners geven in 2010 relatief lage rapportcijfers voor het aspect ‘participatie’, 

gemiddeld een 5,7 (figuur 3.4). Het gaat daarbij vooral om ‘meedoen’: binnen dit aspect 

geven zij in het bijzonder een laag cijfer voor de eigen inzet voor het verbeteren van de 

leefbaarheid, namelijk een 4,6. Zij beoordelen de betrokkenheid van bewoners bij hun 

buurt met een 6,9. Zij zien rond participatie in de periode 2008-2010 geen significante 

verschillen.  

 

INZET VAN DE VIER IGW-PARTNERS 

Over de vier IGW-partners zijn de inwoners aanmerkelijk positiever dan over de eigen 

inzet. De partners scoren gemiddeld een 7,0 voor de inzet die zij plegen (zie figuur 3.5). 

 
Figuur 3.5: tevredenheid van inwoners over de inzet van burgers en de vier IGW-partners 

voor de eigen leefomgeving (bron: straatenquêtes 2010, n=247). 

 

De politie scoort in 2010 (figuur 3.5) met een 6,6 hoger dan de rapportcijfers in de 

Veiligheidsmonitor (2009). Deze variëren van een 4,5 tot 6,3. De gemeente scoort in 

2010 ook hoger dan in de Veiligheidsmonitor. In de Veiligheidsmonitor is bijvoorbeeld 

20% van de inwoners het eens met de stelling ‘de gemeente doet wat ze zegt’ en 42% is 
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het eens met de stelling dat de gemeente ‘aandacht heeft voor het verbeteren van de 

leefbaarheid en de veiligheid’. 

 

In de straatenquête (2010) valt overigens op dat een flink percentage van de 

geïnterviewde inwoners geen goed zicht heeft op de inzet van de vier partners, met 

name Mercatus en Carrefour (zie figuur 3.6). 

 
Figuur 3.6: percentage inwoners dat geen zicht heeft op de inzet van de vier IGW-

partners (bron: straatenquêtes 2010, n=247). 

 

Dit is relevant vanuit IGW het vertrouwen van inwoners in de vier partners te vergroten. 

Het is tevens een vraag of deze score ernstig is. Inwoners zijn redelijk tevreden over de 

situatie en niet alle inzet is voor inwoners direct zichtbaar of toe te schrijven aan een of 

meerdere partners.  

 

Van de actieve inwoners zou verwacht kunnen worden dat zij beter zicht hebben op de 

inzet van de vier partners, bijvoorbeeld omdat zij sneller met deze partijen in contact 

zullen komen door hun eigen inzet voor de wijk of de buurt. Uit nadere analyse van de 

straatenquête blijkt echter geen significant verschil te bestaan tussen de waardering 

voor inzet van de partners door de actieve en niet-actieve inwoners. 

 

3.2 Direct zichtbare effecten als gevolg van concrete acties IGW 

We constateren dat er verschillende direct zichtbare effecten zijn als gevolg van het 

IGW. Deze zijn er vooral rond de ‘voorzieningen, veiligheid, publieke ruimte en 

participatie’. We hebben geen zichtbare effecten kunnen vinden rond de kwaliteit van 

woningen. We beschrijven, zonder uitputtend te willen zijn, op basis van interviews en 

schriftelijke bronnen een aantal voorbeelden van direct zichtbare effecten: 
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Voorzieningen 

– De speeltuin in de Sterrenbuurt en de speeltuin in de Leemansstraat zijn door 

respondenten als voorbeeld genoemd voor de toename van het aanbod aan 

voorzieningen dankzij de financiering vanuit het IGW.28 

– De wijkplatforms en buurtbelangen geven met toegekende budgetten vanuit IGW 

zelf uitvoering aan activiteiten en de realisatie van voorzieningen.29 Daarmee 

worden verschillende voorzieningen gerealiseerd, zoals: 

– een pad naar de begraafplaats in Luttelgeest;30 

– de entree van Emmeloord in De Zuidert wordt in samenwerking met inwoners 

beter toegankelijk gemaakt voor rolstoelen.31 

– IGW heeft er voor gezorgd dat in 2009 een woning in het centrum van Emmeloord 

(Stieltjesstraat 2) voor wijkactiviteiten gebruikt gaat worden.32 

 

Veiligheid/ publieke ruimte 

De overlast van (hang)jongeren neemt af: 

– In Marknesse is de overlast van jongeren door gezamenlijke inzet van de partners 

afgenomen. Er zijn minder vernielingen.33  

– In Ens is een jongerenkeet verdwenen waardoor de overlast toenam. Hierdoor was 

er overlast van jongeren die in het dorp rondhingen. Met ondersteuning van de 

IGW-partners (zoals financiën van de gemeente, ramen van Mercatus, begeleiding 

van jongeren door Carrefour) is de keet (Club 4) in 2009 opnieuw gestart. De 

partners geven in de interviews aan dat er nog nauwelijks overlastmeldingen zijn.34 

– In De Zuidert hangen minderen jongeren rond door de realisatie van een hangplek 

(JOP) eind 2009 door de IGW-partners en de jongeren op het industrieterrein.35 

– In het centrum van Emmeloord is in de zomer van 2010 op basis van klachten bij 

Carrefour, politie, gemeente en Mercatus een sportkooi gerealiseerd waar 

rondhangende jongeren nu een plek en zinvolle bezigheid vinden. Over de precieze 

afname van overlast bestaat geen inzicht, maar wijkagenten ervaren dat de 

jongeren minder op straat rondhangen en dat de klachten zijn afgenomen.36 

 

Overige punten: 

– Er zijn eerste indicaties dat het project Buurtbemiddeling - door de inzet van 

getrainde vrijwilligers - een bijdrage levert aan het doen afnemen van het aantal 

                       

 
28

  Bron: interviews. 
29

  Bron: interviews. 
30

  Bron: interviews. 
31

  Bron: interviews. 
32

  Bron: gemeente Noordoostpolder, De toekomst van het Integraal Gebiedsgericht Werken 

(samen werken aan samen leven), datum onbekend, p5. 
33

  Bron: interviews. 
34

  Bron: interviews. 
35

  Bron: interviews en gemeente Noordoostpolder, De toekomst van het Integraal 

Gebiedsgericht Werken (samen werken aan samen leven), datum onbekend, p6. 
36

  Bron: interviews en gemeente Noordoostpolder, De toekomst van het Integraal 

Gebiedsgericht Werken (samen werken aan samen leven), datum onbekend, p5. 
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burenruzie. Dit is ook het geval als gevolg van de signaleringsfunctie van de 

woningbouwcorporatie richting de wijkagent. Wijkagenten ervaren dat escalerende 

situaties – met name binnen probleemgezinnen - afnemen. De effecten zijn echter 

nog niet van dien aard dat deze al in de politiestatistieken zichtbaar zijn.37  

– Kleine overlastproblematiek in de buurten wordt volgens de betrokkenen beter en 

sneller in samenhang opgelost, zoals het opruimen van rondslingerende fietsen.38 

– In Espel is na een melding vanuit de buurt via Integraal Gebiedsgericht Werken 

straatverlichting gerealiseerd in een nieuwe wijk. Op de Bosrand werd te hard 

gereden. In samenspel met de gebiedsregisseur zijn verkeersremmers tot stand 

gekomen. Respondenten schrijven dit toe aan het IGW en het goed doorgeleiden 

van signalen uit de samenleving door de gebiedsregisseur.39 

– In De Zuidert is in 2009 een zogenaamde “snoeproute” gerealiseerd. Er zijn meer 

prullenbakken geplaatst, er is een opruimdag georganiseerd en een dvd gemaakt. 

Volgens een respondent is nu op enkele delen van de route sprake van minder 

afval.40 

 

Participatie - meedenken en meepraten 

 

POSITIEVE EFFECTEN 

– Er is een groep actieve en enthousiaste burgers als vrijwilliger betrokken bij het 

organiseren van de wijkplatforms en dorpsbelangen.41 

– Groepen inwoners nemen deel aan de georganiseerde dorps- en wijkschouwen.42 

– De vier partners hebben in de Rietstraat in Emmeloord gesprekken gevoerd met de 

bewoners, ze hebben bewoners uitgenodigd om naar het gemeentehuis te komen. 

Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met bewoners thuis. Bewoners gaven zelf 

oplossingen om de leefbaarheid in de straat te vergroten en meldden zich om hier 

actief aan mee te werken. Er zijn drie werkgroepen gevormd: een werkgroep die 

werkt aan de leefregels voor kinderen, een werkgroep die kijkt naar de inrichting en 

gebruik van het speelveld en een werkgroep die de voorbereidingen heeft getroffen 

voor een straatfeest.43 

– Een vertegenwoordiger van de gemeente ervaart dat inwoners door dorps- en 

wijkschouwen en het organiseren van bewonersavonden (onder meer in 

Kraggenburg en Espel) beter begrijpen hoe het beleid doorwerkt op hun omgeving 

en welke (vaak lastige) keuzevraagstukken daaraan ten grondslag liggen.44 

                       

 
37

  Bron: interviews. 
38

  Bron: interviews. 
39

  Bron: interviews. 
40

  Bron: interviews en gemeente Noordoostpolder, De toekomst van het Integraal 

Gebiedsgericht Werken (samen werken aan samen leven), datum onbekend, p5. 
41

  Bron: interviews. 
42

  Bron: interviews. 
43

  Bron: gemeente Noordoostpolder, Integraal gebiedsgericht werken in Noordoostpolder, 

Tussenstand per 1 maart 2009, datum onbekend, p9. 
44

  Bron: interviews. 
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– Bij een dorpsschouw komen ook mensen terecht die anders niet bij 

gemeenteactiviteiten betrokken zijn. Je hoort terug dat mensen in de dorpen 

hierdoor meer betrokken zijn. Na een dorpsschouw voelen mensen zich eerder 

serieus genomen.45 

– De dorpsbelangen zagen in het begin (eerste kwartaal 2008) het nut van het IGW 

niet in. Zij hadden immers al goede contacten met de gemeente en zagen IGW als 

een belemmerende tussenschakel. Inmiddels wordt deze schakelfunctie van IGW 

als positief ervaren.46 

– Een jaarlijkse burendag vergroot de betrokkenheid van burgers met elkaar.47 

– In verschillende dorpen en wijken organiseren bewoners met behulp van een IGW-

budget zelf diverse activiteiten, zoals: opruimdagen, straatspeeldagen en 

tuinendagen.48 

 

NEGATIEVE EFFECTEN 

– Bij de start van IGW (begin 2008) zijn hoge verwachtingen gewekt bij bewoners 

over de mogelijkheden van IGW. Zo is tijdens bewonersavonden niet helder 

gemaakt waar IGW nu wel en niet voor staat, bewoners mochten al hun wensen op 

tafel leggen. Uiteindelijk bleek een groot deel van deze wensen niet uitvoerbaar 

waardoor bewoners gefrustreerd raakten.49 

 

3.3 Tevredenheid partners IGW over de effecten 

 

In hoeverre ervaren strategische partners (gemeente Noordoostpolder, Carrefour, 

Mercatus en politie) de effecten van Integraal Gebiedsgericht Werken?  

 

In de dagelijkse samenwerking hebben de partners zich de eerste jaren bewust gericht 

op het aanpakken van makkelijk oplosbare zaken in de wijken en de dorpen om de 

sociale en fysieke veiligheid te verhogen.50 Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende 

onderwerpen: 

– het bemiddelen bij burenruzies; 

– dorpsbelangen en wijkplatforms helpen de weg in het gemeentehuis te vinden; 

– op vraag van bewoners contacten leggen met organisaties als scholen en met 

ambtenaren; 

– het organiseren van inloopspreekuren voor bewoners in straten met veel klachten 

van overlast; 

– spreken met scholen over het terugdringen van zwerfafval (het gaat hier om de 

zogenoemde ‘snoeproute’); 

                       

 
45

  Bron: interviews. 
46

  Bron: interviews. 
47

  Bron: interviews. 
48

  Bron: interviews. 
49

  Bron: DSP groep, Halverwege, evaluatie Integraal Gebiedsgericht Werken, 7 januari 2010, p7; 

gemeente Noordoostpolder, Integraal gebiedsgericht werken in Noordoostpolder, 

Tussenstand per 1 maart 2009, datum onbekend, p4; interviews. 
50

  Bron: DSP groep, Halverwege, evaluatie Integraal Gebiedsgericht Werken, 7 januari 2010. 
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– het betrekken van bewoners bij een wijkschouw; 

– zorgen dat de tijdens de wijkschouw aangekaarte problemen opgelost worden door 

de betreffende ambtenaar; 

– bij het herinrichten van een straat voorkomen dat hangplekken gecreëerd 

worden.51 

 

De partners zijn vooral tevreden over de zichtbare resultaten van gezamenlijke acties 

rond dit soort onderwerpen. De concrete resultaten hiervan zijn benoemd in paragraaf 

3.2. 

 

3.4 Kern van de bevindingen 

 

NULSITUATIE 2008 

Bij de start van IGW in 2008 is de leefbaarheidssituatie in het algemeen positief ten 

opzichte van het landelijk gemiddelde (uitgaande van de Leefbaarometer van het 

ministerie van VROM). Het aspect ‘veiligheid’ scoort zelfs ver boven het landelijk 

gemiddelde. Hier tegenover straat dat de aspecten ‘publieke ruimte’ en ‘voorzieningen’ 

licht onder het landelijke gemiddelde scoren. 

 

Er zijn grote verschillen tussen de verschillende dorpen en wijken. Deze treden op bij de 

aspecten ‘woningen’, ‘publieke ruimte’ en ‘voorzieningen’. Hier zien we groepen wijken 

en dorpen die sterk onder het landelijk gemiddelde zitten, maar ook dorpen en wijken 

die sterk erboven scoren.  

 

Deze grote verschillen rechtvaardigen op zichzelf genomen een gebiedsgerichte aanpak 

waarbij gericht en op maat beleid wordt gevoerd. 

 

ONTWIKKELINGEN 2008-2010 

Uitgaande van de straatenquête uit 2010 zien we dat de bewoners de 

leefbaarheidssituatie in het algemeen als ruim voldoende tot goed beoordelen. De 

gemiddelde cijfers zijn 7,9 voor veiligheid; 7,3 voor publieke ruimte; 7,1 voor 

voorzieningen en 7,6 voor woningen.  

 

Een grote groep inwoners (gemiddeld 66%) ervaart geen veranderingen in de situatie 

tijdens de jaren 2008-2010. Algemeen gesproken zijn er geen significante verschillen, 

maar op de terreinen van ‘veiligheid, publieke ruimte en voorzieningen’ is de situatie 

eerder verslechterd dan verbeterd – uitgaande van de straatenquête.  

 

Als we naar afzonderlijke wijken en dorpen kijken, treden er wel een aantal significante 

verschillen op:  

– De kwaliteit van woningen is verbeterd in de acht gebieden die in 2008 sterk onder 

het landelijk gemiddelde scoorden (groepsresultaat voor de gebieden: Luttelgeest, 

                       

 
51

  Bron: interviews. 



37 

 

Emmeloord-Oost, Revelsant, Espelervaart-West, Espelervaart-Oost, Creil, Nagele en 

Kraggenburg). 

– De kwaliteit van de publieke ruimte is verslechterd in drie gebieden die in 2008 

sterk boven het landelijk gemiddelde scoorden (groepsresultaat voor de gebieden: 

De Zuidert, Espelervaart-West en De Erven). 

– De kwaliteit van de voorzieningen is gedaald in de elf gebieden die in 2008 sterk 

onder het landelijk gemiddelde scoorden (groepsresultaat voor de gebieden: 

Luttelgeest, Bant, Espelervaart-West, Creil, Espel, Rutten, Tollebeek, Nagele, Ens, 

Kraggenburg en Marknesse).  

– De veiligheid is gedaald in de 14 gebieden die in 2008 sterk boven het landelijk 

gemiddelde scoorden (alle gebieden minus Luttelgeest, Revelsant en Nagele).  

 

De bewoners beoordelen de betrokkenheid van bewoners bij de buurt met een 6,9 en zij 

beoordelen hun eigen inzet voor de buurt met gemiddeld een 4,6. In de periode 2008 

tot 2010 zien zij geen significante verschillen. 

 

EFFECTEN VAN IGW 

Op basis van de beschikbare data constateren we dat het IGW vrijwel geen merkbare 

effecten gehad op de algehele leefkwaliteit en de ontwikkelingen daarin in de periode 

2008-2010, zoals gemeten aan de hand van de aspecten ‘woningen, publieke ruimte, 

voorzieningen en veiligheid’. Uitgaande van de straatenquête zijn er weinig significante 

verschillen en als deze er zijn dan kan niet worden aangetoond dat deze het gevolg zijn 

van het IGW: 

– De lichte stijging van de kwaliteit van woningen (voor de acht gebieden die in 2008 

sterk onder het landelijk gemiddelde scoorden) kan niet worden verklaard door 

IGW, omdat hieraan in de IGW-samenwerking geen aandacht is besteed. 

– IGW is tot en met 2010 niet gericht op maatwerk per gebied.  

 

Zonder dat deze doorwerken in de beoordeling van de algehele leefbaarheidssituatie 

door bewoners – uitgaande van de straatenquête – zijn er wel concrete zichtbare 

effecten van IGW te constateren. Deze effecten zijn het directe gevolg van activiteiten 

die in het kader van IGW door gemeente en partners zijn ontplooid. Daarbij gaat het 

bijvoorbeeld om het beperken van overlast van hangjongeren, het afnemen van 

burenruzies door buurtbemiddeling, minder afval op straat door op een snoeproute 

prullenbakken te plaatsen en het deelnemen van groepen inwoners aan georganiseerde 

dorps- en wijkschouwen. De partners zijn tevreden over deze effecten. 
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4 Organisatie, uitvoering en regierol 
 

4.1 Organisatie en uitvoering van Integraal Gebiedsgericht Werken 

 

Hoe is de organisatie ingericht en welke instrumenten heeft de gemeente in 2008 en 

2009 ingezet om de doelen en beoogde resultaten te behalen? Hoe is de uitvoering 

verlopen? Welke ontwikkelingen zijn er op dit gebied? 

 

4.1.1 Organisatie van Integraal Gebiedsgericht Werken  

In 2006 slaan de gemeente, politie, woningcorporatie Mercatus en welzijnsgroep 

Carrefour (toen nog Paspartoe) de handen ineen om een start te maken met het IGW. 

Eerdere positieve ervaringen met een pilot (een wijkkantoor waar de gemeente, politie, 

Mercatus en Carrefour spreekuur hielden) hebben hier mede aan bijgedragen. Een vijfde 

partner zijn de bewoners die participeren via het dorpsbelang of het wijkplatform. Zij 

vormen de belangrijkste schakel als het gaat om signaleren, adviseren en mee oplossen 

van problemen die zich voordoen in een wijk of dorp. 

 

De vier partners werken samen in de uitvoering (gebiedsteams), maar ook in de 

aansturing (stuurgroep).  

 

 
Figuur 4.1: organisatiestructuur projectorganisatie IGW (schetst de startsituatie van het 

IGW met drie gebiedsregisseurs. De huidige IGW organisatie bestaat uit twee 

gebiedsregisseurs). 

 

STUURGROEP 

De stuurgroep bestaat bij de start van IGW naast de directies van de vier partners uit de 

bestuurlijk portefeuillehouder en de burgemeester. De IGW-partners beogen met deze 

samenstelling een multidisciplinaire aansturing aan het project te geven. Daarnaast 

heeft elke wethouder een wijk of dorp geadopteerd, om de bestuurlijke betrokkenheid 
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te benadrukken. Gedurende het project hebben de burgemeester en de bestuurlijk 

portefeuillehouder hun plaats afgestaan aan twee wethouders (portefeuillehouder 

wijken en portefeuillehouder dorpen). Inmiddels is ook de rol van de stuurgroep 

veranderd: van sturend en corrigerend naar coördinerend en faciliterend.52 

 

De stuurgroep stuurt de IGW-projectleider aan, die op haar beurt de gebiedsregisseurs 

aanstuurt. De projectleider en de gebiedsregisseurs zijn in dienst bij de gemeente, maar 

zij worden aangestuurd door de stuurgroep. 

 

PROJECTLEIDER IGW EN DE GEBIEDSREGISSEURS 

De projectleider is met de gebiedsregisseurs belast met de daadwerkelijke uitvoering 

van het IGW. Wanneer de uitvoering niet naar behoren verloopt kan de projectleider 

direct schakelen met de directies van de partnerorganisaties die zitting hebben in de 

stuurgroep. 

 

De gebiedsregisseurs werken per gebied met een gebiedsteam dat multidisciplinair is 

samengesteld. De gebiedsregisseur vervult daarin de rol van regisseur en 

vertegenwoordigt tevens de gemeente. Dit betekent dat de gemeente niet via de 

lijnorganisatie vertegenwoordigd is in het gebiedsteam.  

Maandelijks is er een vergadering per gebiedsteam. Actiepunten voor een dorp of wijk 

worden via burgers of door één of meerdere partners ingebracht en door het 

gebiedsteam geanalyseerd. Voor deze actiepunten wordt een plan van aanpak 

opgesteld. De gebiedsregisseur bewaakt de voortgang en afwikkeling van deze plannen. 

De gebiedsregisseurs functioneren daarbij als intermediair en vormen de verbinding 

naar de wijken en dorpen. De input die zij ontvangen – onder meer via contacten met 

dorpsbelangen en de wijkplatforms – wordt door hen overgedragen aan (één of meer 

van) de vier partnerorganisaties.  

 

De rol van de gebiedsregisseurs is gaandeweg het project veranderd: van het accent op 

de uitvoering, naar het accent op organiseren en regisseren van het proces van 

samenwerking tussen de betrokken partners. 

 

4.1.2 De feitelijke aanpak  

 

VALSE START DOOR WENSENPAKKETTEN OP TE HALEN IN WIJKEN EN DORPEN 

De herstart van het IGW in 2008 is in zekere zin een ‘valse start’. De stuurgroep IGW 

besloot om te starten met vier pilots (in vier gebieden).53 Onderdeel van de aanpak 

binnen de pilots zijn bewonersavonden waar bewoners mochten aangeven wat in hun 

dorp of wijk verbeterd kon worden. Deze avonden resulteerden in uitgebreide 

wensenlijsten waarbij de wensen varieerden van rozenperken tot de aanleg van een 

                       

 
52

  Concernmanagementteam gemeente Noordoostpolder, Notitie ‘reactie gemeente op 

evaluatie IGW’, 2010. 
53

  Zie onder meer: gemeente Noordoostpolder, De toekomst van IGW (samen werken aan 

samen leven), geen datum, p3. 
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rondweg. Vervolgens gingen de gebiedsregisseurs in gesprek met de vier 

partnerorganisaties over de uitvoering van de wensen van bewoners.  

 

VERTALING VAN DEZE WENSEN NAAR DE ORGANISATIE EN REGULIER BELEID 

Met name de wensen waar de gemeente een belangrijk deel van de uitvoering voor haar 

rekening zou moeten nemen, werden door de bestuursdienst als onrealistisch 

beoordeeld. Dit had tot gevolg dat de gebiedsregisseurs in een lastige situatie terecht 

kwamen. Ten eerste moest aan de enthousiaste bewoners worden uitgelegd dat een 

groot deel van de wensen niet uitvoerbaar waren, waardoor bewoners gefrustreerd 

raakten. Daarnaast ontstond er weerstand tegen het IGW vanuit de lijnorganisatie van 

de gemeente vanwege de handelwijze van de gebiedsregisseurs. De lijnorganisatie kon 

de gewekte verwachtingen eenvoudigweg niet waar maken. Voor dat argument waren 

de gebiedsregisseurs en projectleider niet gevoelig. Voordat de gebiedsregisseurs en de 

projectleider goed en wel gestart waren met IGW hadden zij hun krediet bij de 

lijnorganisatie feitelijk al verspeeld.54  

 

OPNIEUW BEGINNEN 

In het najaar van 2008 startte de huidige projectleider IGW. Na de ‘valse start’ 

investeerde zij meteen in het afbakenen van IGW, met als doel helder maken aan zowel 

bewoners als professionals binnen de partnerorganisaties wat wel en niet tot IGW 

behoort. IGW werd als volgt afgebakend: 

 

“Er moet sprake zijn van een probleem dat meerdere organisaties aangaat en het moet 

uitstraling hebben op de omgeving.”  

 

Deze afbakening was een begin, maar was nog onvoldoende precies. Door met concrete 

voorbeelden aan de slag te gaan is werkenderweg een afwegingskader ontwikkeld 

waarmee bepaald wordt welke onderwerpen nu wel en niet binnen het IGW behoren. 55  

 

De huidige projectleider werkte tevens vanaf haar start aan het herstellen van het 

vertrouwen van de lijnorganisatie in het IGW dat door het onbehoedzaam opereren van 

de gebiedsregisseurs een flinke deuk had opgelopen. In de tussentijd namen twee van 

de drie gebiedsregisseurs ontslag. Er werd één nieuwe gebiedsregisseur aangetrokken 

en één secretaresse.  

 

ONTWIKKELINGEN 

Na het aantrekken van de gebiedsregisseur en een secretaresse ontstond er rust binnen 

de IGW-organisatie en kon er gewerkt worden aan concrete vraagstukken. Hierbij is in 

het begin met name ingezet op het zogenaamde ‘laaghangend fruit’: relatief makkelijke 

vraagstukken waarmee snel resultaten geboekt konden worden. Inmiddels worden door 

de IGW-organisatie ook vraagstukken opgepakt die complexer van aard zijn en waar 

oplossingen langer op zich laten wachten.  

 

                       

 
54

  Bron: interviews. 
55

  Zie gemeente Noordoostpolder, Verslag interne bijeenkomst IGW, datum onbekend. 
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Vanaf 2010 wil het nieuwe college - met ondersteuning van deze ontwikkeling door de 

strategische partners - nadrukkelijker de ‘regie’ van het IGW op zich nemen. Dit komt 

onder meer tot uitdrukking in een gedelegeerd opdrachtgeverschap van de directeur 

Publieksdiensten als lid van de stuurgroep IGW naar de projectleider. Tevens wordt de 

samenwerking met de gemeentelijke lijnorganisatie - waarmee de projectleider bij haar 

start in het najaar van 2008 al was begonnen - verder versterkt. 

Een voorbeeld hiervan is de permanente samenwerking met het cluster wijkbeheer (een 

medewerker van het cluster wijkbeheer zal plaatsnemen binnen de gebiedsteams). Een 

ander voorbeeld is het voornemen van de lijnorganisatie om een sociale structuurvisie 

op te stellen (het plan van aanpak daartoe is in 2010 opgesteld). De projectleider IGW 

en de gebiedsregisseurs worden bij de totstandkoming van deze structuurvisie 

betrokken.  

 

4.1.3 Uitvoeringsprestaties 

In de periode 2008 en 2009 zijn een aantal instrumenten ingezet om de beoogde doelen 

en resultaten te bereiken: 

 

 

KERN VAN HET INGEZETTE IGW-INSTRUMENTARIUM 

– Instellen van de stuurgroep IGW en gebiedsteams die regelmatig vergaderen. 

– Oprichting van wijkplatforms.  

– Samenwerking met dorpsbelangen en wijkplatforms. 

– Organisatie van bewonersparticipatie via de dorpsbelangen en wijkplatforms, 

waaronder de inzet van een participatiebudget van 5.000 euro voor de 

wijkplatforms en dorpsbelangen. 

– Inzet van diverse communicatie-instrumenten: 

– flyers; 

– website; 

– nieuwsbrieven; 

– elf keer per jaar aandacht voor IGW op de gemeentelijke pagina’s van 

Flevopost; 

– twee tot drie keer per jaar aandacht voor IGW in huurdersbrief van Mercatus. 

– Inzet van jaarlijkse dorps- en wijkschouwen om wensen van inwoners te 

inventariseren. 

– Uitvoering van een aantal projecten, zoals Buurtbemiddeling bij burenruzies, 

burendagen, barbecues, straatspeeldagen, snelheidscontroles en dag van de 

dialoog. 

– Organisatie van inloopspreekuren. 

– Ontwikkelen en vaststellen van diverse beleidsdocumenten zoals nota 

Participatiebeleid, structuurschets en structuurvisie.  

 

Bronnen: gemeente Noordoostpolder, De toekomst van het Integraal Gebiedsgericht 

Werken (samen werken aan samen leven), datum onbekend en gemeente 

Noordoostpolder, Communicatieplan Integraal en Gebiedsgericht werken, mei 2009. 
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BEWONERSPARTICIPATIE EN DORPS-/ WIJKSCHOUWEN 

Vanuit het IGW is het plan opgevat het instrument van dorpsschouw/ wijkschouw van 

‘grijs en groen’ opnieuw op te pakken en te verbreden naar sociaal en veilig. Er is door 

de vier partners een basisteam geformeerd dat aanwezig is tijdens de wijkschouwen. 

Het team maakt tijdens een wijkschouw een ronde met de bewoners en bekijkt de door 

de bewoners aangedragen punten. Waar mogelijk lossen de partners deze op de 

korte(re) termijn op. Bij de dorps- en wijkschouwen beoordelen inwoners, gemeente, 

politie, Carrefour en Mercatus de aandachtspunten aan de hand van drie vragen: 

– Wat de bewoners zelf kunnen oppakken? 

– Wat de bewoners in samenwerking met de partners kunnen oppakken? 

– Wat de vier professionele organisaties op zich moeten nemen? 

 

De opbrengst van de schouwen wordt vastgelegd in afspraken die binnen een jaar 

opgevolgd dienen te worden. In Espel, Emmeloord Centrum, Kraggenburg en De Zuidert 

hebben in 2009 en 2010 schouwen plaatsgevonden. 

 

BUURTBEMIDDELING 

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun 

conflicten met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. Het 

doel van Buurtbemiddeling is dat mensen die met elkaar in conflict zijn weer met elkaar 

in gesprek komen en samenwerken aan een werkbare verstandhouding. Het 

buurtbemiddelingsproject is een gezamenlijke tweejarige IGW pilot. De gemeente 

Noordoostpolder en Mercatus financieren het project. Carrefour is belast met de 

aansturing van de vrijwillige buurtbemiddelaars. De leveranciers van de casussen zijn 

met name Mercatus en politie. Het project is in 2009 van start gegaan met 14 

gecertificeerde vrijwilligers. Na de start hebben in 2009 twintig bemiddelingen 

plaatsgevonden. De prestatieafspraak is per jaar vastgesteld op 40 bemiddelingen.56 

 

BETROKKENHEID BIJ ANDERE PROJECTEN 

Vanuit het IGW wordt een groot aantal andere projecten uitgevoerd of actief 

ondersteund, zoals: 

– realisatie van jongerenplekken, waaronder een voetbalkooi in Emmeloord Centrum; 

– de buurthuizen krijgen weer hun functie terug met een pilot in De Zuidert;  

– er is een snoeproute gerealiseerd in Emmeloord op de weg van de middelbare 

scholen naar het centrum (plaatsing van extra afvalbakken en voorlichting aan 

jeugd); 57 

– uitvoering van diverse jeugdprojecten, clubhuis in Ens, graffitiproject jeugd in Creil; 

– jaarlijkse burendag en uitvoering van een wekelijkse speelmiddag (‘duimdrop’). 

 

Tot slot is de IGW-organisatie vanuit haar signalerings- en adviesfunctie bij een groot 

aantal andere thema’s betrokken zoals het Centrumplan, het opknappen van de 

                       

 
56

  Bron: gemeente Noordoostpolder, De toekomst van het Integraal Gebiedsgericht Werken 

(samen werken aan samen leven), datum onbekend, p5. 
57

  Bron: gemeente Noordoostpolder, De toekomst van het Integraal Gebiedsgericht Werken 

(samen werken aan samen leven), datum onbekend, p5. 
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Rietstraat, de vandalisme Barometer en het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen 

(ondernemers, politie en gemeente). 

 

ONTWIKKELINGEN 2011 

Voor 2011 zijn de onderstaande doelen opgenomen in het projectjaarplan. De 

evalueerbaarheid hiervan is beperkt - net zoals in de voorafgaande jaren (zie paragraaf 

2.3). Ook hier zien we dat de doelen uitvoeringsprestaties zijn en niet in de vorm van te 

realiseren maatschappelijke effecten zijn geformuleerd.  

Wat betreft de samenwerking met de gemeentelijke lijnorganisatie wordt voor 

samenwerking met het cluster wijkbeheer gekozen (zie ook paragraaf 4. 2.2).  

 

TE REALISEREN DOELEN 2011 

1 Het invoeren van meer planmatig werken in de prioritaire dorpen Marknesse en Nagele en 

de wijken Emmeloord Centrum en Espelervaart aan de hand van multidisciplinaire 

jaarwerkplannen. In de stuurgroep is afgesproken dat er voor de vier geprioriteerde 

dorpen en wijken in 2011 SMART geformuleerde plannen worden opgesteld. 

2 Het organiseren van multidisciplinaire dorps- en wijkschouwen in Marknesse, Nagele, 

Emmeloord Centrum en Espelervaart. 

3 Het verder verstevigen van de wijkplatformen in de twee prioritaire wijken en in Revelsant 

en De Zuidert. 

4 Het uitrollen van het project buurtbemiddeling over de hele gemeente Noordoostpolder. 

5 Het verder uitlijnen van de samenwerking met het cluster wijkbeheer via deelname van 

het cluster aan het gebiedsteam wijken en het gebiedsteam dorpen. 

 

In het projectjaarplan staan naast de doelen ook de instrumenten beschreven waarop in 

2011 stevig zal worden ingezet: 

 

 

INZET VAN INSTRUMENTEN IN 2011 

– Het ondersteunen van bewoners bij initiatieven in de prioritaire dorpen 

Marknesse en Nagele en de wijken Emmeloord Centrum en Espelervaart aan de 

hand van multidisciplinaire jaarwerkplannen. 

– Het uitvoeren van vier multidisciplinaire dorps- en wijkschouwen in Marknesse, 

Nagele, Emmeloord Centrum en Espelervaart. 

– Het verder verstevigen van de wijkplatformen in de twee prioritaire wijken en in 

Revelsant en De Zuidert. 

– Het uitrollen van het project buurtbemiddeling over de hele gemeente 

Noordoostpolder. 

– In 2011 tien nieuwsbrieven uitbrengen over de werkzaamheden IGW. 

– Periodiek relevante IGW informatie aanleveren voor de dorps- en wijkkranten en 

de websites van de dorpen en wijken. 

 

Bron: gemeente Noordoostpolder, IGW werkplan 2011, 17 november 2010. 



44 

 

4.1.4 Kosten IGW 

Op basis van een quickscan zijn de kosten van IGW is kaart gebracht. Zie bijlage 7 voor 

een compleet overzicht van de kosten en de bronnen van de cijfers. 

 

In 2008 en 2009 is het verschil tussen de begrote kosten en de daadwerkelijke kosten 

groot. In 2008 gaf de gemeente veel meer uit aan IGW dan begroot. Dit is te verklaren 

doordat in de rekening aan de daadwerkelijke personeelskosten overheadkosten zijn 

toegerekend en in de begroting niet. Dit is ook in 2009 het geval. Overheadkosten zijn 

de kosten van tafels, stoelen, ICT en de uren die medewerkers van de gemeente (die 

geen deel uitmaken van team IGW) op het project IGW schrijven. In een mondelinge 

toelichting geeft de gemeente aan dat het hier om kosten gaat die de gemeente zonder 

IGW wellicht ook gemaakt had.58  

 

Daarnaast geeft de gemeente59 in een verklaring aan dat het verschil in 

personeelskosten tussen 2008 en 2009 verklaard kan worden door de wijze van 

tijdschrijven. In 2008 hebben medewerkers uit de staande organisatie uren 

toegeschreven aan het project IGW voor de aan IGW gerelateerde “normale lijntaken”. 

In 2009 is dit hersteld door het geven van een instructie.  

 

Het werkbudget is zowel in 2008 als in 2009 slechts gedeeltelijk benut. Het IGW benutte 

in 2008 € 37.000 van het werkbudget niet. In 2010 was dit bijna € 40.000. In de 

schriftelijke stukken verklaart de gemeente deze cijfers niet. In een mondelinge 

toelichting geeft de gemeente een gedeeltelijke verklaring. De gemeente geeft aan dat 

de nog niet opgerichte wijkplatforms één van de oorzaken van het niet benutten van het 

werkbudget in 2008 en 2009 is.  

 

 2008 

begroting 

2008 

rekening 

2009 

begroting 

2009 

rekening 

2010 

begroting 

Personeelskosten € 255.000 € 804.356* € 265.000 € 485.894* € 275.000 

Overige/ 
werkbudget 

€ 115.000 € 77.684 € 180.066 € 140.984 € 107.975 

Totaal € 370.000 € 882.040* € 445.066 

(€ 670.322*) 

€ 626.878* € 382.975 

Tabel 4.1: de begrote en daadwerkelijk gemaakte kosten van IGW in 2008 en 2009.  

* Inclusief opslag in verband met overhead kosten. 

 

                       

 
58

  Bron: vertegenwoordiger van Publiekdsdiensten & Projecten, gemeente Noordoostpolder. 
59

  Bron: idem. 
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4.2 Beoordeling regierol en organisatie van Integraal Gebiedsgericht 

Werken 

 

Wordt de regierol op professionele wijze uitgevoerd en zijn in de gemeente 

Noordoostpolder de juiste condities aanwezig om de regierol voor Integraal 

Gebiedsgericht Werken uit te voeren?  

In hoeverre is de gemeente Noordoostpolder momenteel toegerust voor de 

inbedding van IGW in de staande organisatie?  

 

Uitvoering regierol door de gemeente 

 

Wordt de regierol door de gemeente op een professionele wijze uitgevoerd? 

 

Een regisseur zet vijf regieprestaties in om regie te krijgen: 

– Het geheel afbakenen. 

– Overzicht krijgen over het geheel. 

– Beleidslijnen uitzetten. 

– Organiseren van samenwerking. 

– Verantwoording afleggen over het geheel. 

 

HET GEHEEL AFBAKENEN 

Vanaf de start van het IGW in 2006 ontbreekt het aan een goede focus en afbakening 

van het IGW. Begrippen als leefkwaliteit en leefbaarheid worden in de gemeentelijke 

stukken wel genoemd, maar zij worden verder niet geconcretiseerd (zie ook hoofdstuk 

2). Het gevaar bestaat dan dat Integraal Gebiedsgericht Werken ‘alles met alles’ verbindt 

en niet meer hanteerbaar is. Daarmee wordt richting de organisaties en de samenleving 

de ‘deur wijd geopend’ voor alle onderwerpen, wensen en thema’s. Dit zorgde voor 

onduidelijkheid bij projectmedewerkers, professionals van betrokken 

partnerorganisaties, bestuurders en burgers. 

Zo zijn er bewonersavonden georganiseerd. Door het ontbreken van een heldere 

afbakening van IGW is tijdens deze avonden geen duidelijke participatie-instructie 

meegegeven. Met als gevolg dat bewoners, bij de inventarisatie van vraagstukken die 

door IGW opgepakt zouden kunnen worden, met een zeer uiteenlopend wensenpakket 

voor de dag kwamen.  

“IGW heeft binnen leefbaarheid op alles ingezet wat voorbij kwam. Er 

was niet duidelijk waarop werd ingezet. Er was onduidelijkheid over 

een begrip als leefbaarheid” (bron: interviews). 

Een ander voorbeeld zijn de dorps- en wijkwethouders die van meet af aan zoekende 

zijn naar hun rol: moet een bepaald vraagstuk wijk- of dorpsgericht worden aangepakt 

of juist vanuit de functionele rol van een (veelal andere) portefeuillehouder. Ook de 

gemeenteraad worstelde met het begrip IGW. Door het ontbreken van een heldere 

afbakening werd het gesprek over IGW binnen de gemeenteraad bemoeilijkt. 
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“In het begin was het begrip IGW onvoldoende tastbaar. Ieder 

raadslid had hier een eigen beeld over. Dit maakte het overleg erover 

lastiger” (bron: interviews). 

Met de komst van de nieuwe projectleider van IGW is er sinds 2009 meer aandacht voor 

een heldere afbakening, waarbij wordt getracht het type vraagstuk te duiden wat in 

aanmerking komt voor samenspel met de partnes en integrale benadering. Welke 

inhoudelijke onderwerpen wél en niet tot IGW (of leefbaarheid) behoren, wordt niet 

gepreciseerd. Zie het onderstaande kader. 

 

WAT VALT ONDER IGW? 

– Zaken zoals meldingen, klachten, wensen, die multidisciplinair c.q. breed 

maatschappelijk zijn en die vanuit de wijken/ dorpen naar voren komen.  

– Het adviseren van collega’s hoe bewoners betrokken kunnen worden bij 

activiteiten die zich voor gaan doen, voortkomend uit beleid, onderhoudsplannen 

e.d. in wijken en dorpen. 

– Verbindingen leggen intern, binnen het gemeentehuis (zowel in plannen, beleid als 

uitvoering), maar ook tussen de samenwerkende organisaties.  

– Dubbele rol vervullen van ‘duwen en trekken’ naar een “luis in de pels” tot 

creatieve meedenker. 

– Zaken die onduidelijk zijn, onderzoeken en bij de juiste afdeling neerleggen. 

– Keer op keer aandacht voor de koerswijziging in: het probleem is van niemand 

naar het probleem is van ons. 

 

WAT VALT NIET ONDER IGW? 

– IGW is geen klachtenloket. Met individuele klachten wordt in principe niets 

gedaan. Wij willen wel graag geïnformeerd worden over de klachten in wijken, 

dorpen en straten zodat wij eventueel verbanden kunnen leggen. 

 

Bron: gemeente Noordoostpolder, Verslag interne bijeenkomst IGW, datum onbekend. 

 

OVERZICHT VERKRIJGEN OVER HET GEHEEL 

Vanaf de start van IGW in 2006 is er sprake van onvoldoende overzicht over het geheel.  

Dit wordt allereerst veroorzaakt doordat de doelen niet helder zijn geformuleerd (zie 

paragraaf 2.3) en er geen precieze afbakening van IGW is, waardoor een compleet 

overzicht op het geheel ook niet mogelijk is. 

 

Voorafgaande aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de vier strategische partners 

in 2008, is in de periode 2006-2007 een sociale structuurschets opgesteld voor de vier 

wijken en tien dorpen in Noordoostpolder inclusief een nulmeting. Op deze 

structuurvisie en nulmeting is tijdens het IGW niet voortgebouwd. 
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Tevens worden monitorgegevens, zoals kwartaalrapportages, niet opgesteld terwijl dit 

wel binnen de stuurgroep is afgesproken. In het groeidocument IGW is aangekondigd 

dat de de “LEMON-monitor” aangekocht zou worden.60 Dit is niet gebeurd. 

 

We constateren dat in de beginfase onvoldoende gebruik is gemaakt van bestaande 

informatiebronnen. Pas in 2010 wordt gebruik gemaakt van de Leefbaarometer. 

 

Inmiddels wordt meer aandacht besteed aan het creëren van overzicht, maar nog steeds 

ontbreekt het aan een helder overzicht over de situatie per wijk of dorp.  

Uit het projectjaarplan Integraal Gebiedsgericht Werken 2011 blijkt dat de gemeente 

inmiddels actief haar partners bevraagt op informatie over dorpen en wijken die meer 

aandacht behoeven. Dit wordt ondersteund met bestudering van beschikbare 

informatiebronnen zoals de Veiligheidsmonitor en de Leefbaarometer om prioriteiten te 

stellen en prioritaire gebieden vast te stellen:  

“In de stuurgroep IGW is enkele malen gesproken over het verleggen 

van de focus naar de meer kwetsbare wijken en dorpen van de 

gemeente. Aan alle partners is gevraagd aan te geven welke dorpen 

en wijken volgens hen meer aandacht moeten krijgen. Daarnaast is 

gekeken naar de uitkomsten van de in het najaar van 2009 gehouden 

Veiligheidsmonitor en de Leefbaarometer. De uitkomst hiervan is dat 

de dorpen Marknesse en Nagele en de wijken Espelervaart en 

Emmeloord Centrum in ieder geval in 2011 extra aandacht krijgen” 

(bron: projectjaarplan 2011).  

Een ander voorbeeld is de afspraak tussen gemeente en de woningcorporatie om een 

woonbehoefte- en woonwensenonderzoek uit te voeren. De partijen brengen hiervoor 

informatie bij elkaar om wijk- en dorpsplannen op te stellen of te verbeteren. In diverse 

interviews wordt aangegeven dat de informatiepositie nog verder kan groeien: 

“De gemeente moet nog meer regisseur worden en minder een 

inhoudelijke partij. Er ontbreken essentiële gegevens voor de 

regisseursrol. Dit gaat van demografische gegevens tot 

marktgegevens. Om keuzes te kunnen maken zijn deze gegevens 

noodzakelijk. Ook moet de gemeente in beeld hebben wat de wensen 

van de bevolking zijn” (bron: interview). 

 

BELEIDSLIJNEN UITZETTEN  

In onvoldoende mate heeft de gemeente zorg gedragen voor het ontwikkelen van 

gemeenschappelijke beleidslijnen. Voorafgaand aan het IGW zijn weliswaar de 

belangrijkste afspraken tussen de gemeente, de politie, de woningcorporatie en het 

welzijnswerk in een convenant vastgelegd, maar is vervolgens nauwelijks 

gemeenschappelijk beleid ontwikkeld. De algemene doelen zijn niet geconcretiseerd (zie 

paragraaf 2.3), er is geen beleid ontwikkeld om deze algemene doelen te realiseren. Ook 

                       

 
60

  Bron: Arcadis, Groeidocument IGW, Uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst, 1 april 

2008, p7. 
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zijn er geen dorps- en wijkplannen ontwikkeld. De meeste aandacht is uitgegaan naar 

concrete uitvoeringszaken. 

 

ORGANISEREN VAN SAMENWERKING 

De samenwerking in het kader van het IGW concentreert zich vooral op uitvoerend 

niveau. Hier constateren we dat de samenwerking voldoende is georganiseerd. 

 

De IGW partners van de gemeente (Mercatus, Carrefour en politie) zijn tevreden over de 

samenwerking. Zij zien de verbeterde samenwerking als het sterke punt van IGW:61  

– De partners vinden dat de lijnen tussen de vier organisaties kort zijn dankzij IGW. 

De medewerkers weten elkaar snel te vinden zodat problemen snel gezamenlijk 

opgelost worden. Zijn er problemen of ontwikkelingen dan kunnen de partners de 

voor de oplossing benodigde partijen snel betrekken.62 

– Ook zijn de partners tevreden over de meerwaarde van de samenwerking bij het 

vinden van oplossingen. Ze geven aan dat de verschillende visies van de 

organisaties er aan bijdragen dat uit de vergaderingen betere oplossingen en 

ideeën voortkomen dan de partners afzonderlijk zouden bedenken.63 

– De partners benoemen daarnaast het delen van signalen als positieve ontwikkeling 

door IGW. De partners geven aan signalen die niet bij de eigen organisatie horen 

met elkaar te delen. Daarnaast geven partners naar elkaar aan wat de verschillende 

organisaties op welke plaatsen in de gemeente doen.64 

– Ook geven de partners aan buiten het IGW intensiever met elkaar samen te 

werken. Door het structureel bij elkaar zitten van het IGW-team en de stuurgroep 

zijn er snelwegen in de contacten ontstaan. De partners ervaren dat de 

samenwerking tussen de organisaties makkelijker loopt door IGW. Ook nemen de 

organisaties methodieken van elkaar over.65 

 

De partners benoemen ook verbeterpunten voor de samenwerking. Ze geven aan dat de 

organisaties nog beter met elkaar af moeten stemmen hoe op zich aandienende 

problemen moet worden ingespeeld. De partners merken dat bij de verschillende 

organisaties in bepaalde casus andere gedachten over mogelijke oplossingen leven. 

Tijdens de interviews is ook naar voren gekomen dat de partners nog onduidelijkheid 

ervaren over de rollen van de vier partners binnen IGW. Wat de exacte rol is van de vier 

partners afzonderlijk binnen IGW is voor hen nog niet duidelijk en ook de kaders van 

IGW vinden ze niet altijd duidelijk. 66 

 

                       

 
61

  Bron: DSP groep, Halverwege, evaluatie Integraal Gebiedsgericht Werken, 7 januari 2010, p9 

en interviews. 
62

  Bron: interviews, DSP groep, Halverwege, evaluatie Integraal Gebiedsgericht Werken, 7 

januari 2010, p9; gemeente Noordoostpolder, Integraal gebiedsgericht werken in 

Noordoostpolder, Tussenstand per 1 maart 2009, datum onbekend, p3. 
63

  Bron: interviews. 
64

  Bron: interviews. 
65

  Bron: interviews. 
66

  Bron: interviews. 
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De partners geven ook aan dat het sinds de start IGW makkelijker is om met de 

gemeente samen te werken. De partners nemen waar dat IGW sinds de start meer een 

onderdeel van het reguliere werk van de ambtenaren is. Ze ervaren een positieve 

beweging maar geven daarbij aan dat het nog verder moet verbeteren.67 

 

Gemeente en partners hebben flink geïnvesteerd in de samenwerking met burgers via 

inloopmomenten, schouwen, wijkplatforms en dorpsbelangen. Desondanks geven alle 

partners aan dat de gebiedsgerichte aanpak nog onvoldoende bekend is bij de inwoners.  

 

VERANTWOORDING AFLEGGEN OVER HET GEHEEL 

Tot op heden heeft er weinig verantwoording plaatsgevonden over de resultaten van 

het IGW. Dit hangt samen met het ontbreken van heldere doelen en het niet 

systematisch opstellen van de leefbaarheidssituatie in de dorpen en wijken.  

 

Afgezien van een tussenbalans heeft er geen schriftelijke verantwoording plaats 

gevonden van resultaten en de voortgang van IGW. Deze tussenbalans gaat vooral in op 

de concrete uitvoeringsprestaties die zijn gerealiseerd.68 De maatschappelijke effecten 

zijn onderbelicht. Wél heeft de wethouder - geassisteerd door de projectleider - twee 

keer IGW toegelicht in de raadscommissie Samenlevingszaken. In een groepsinterview 

voor dit onderzoek geven raadsleden aan dat zij weinig verslaglegging over de resultaten 

van IGW richting de raad ervaren. 

 

In 2011 wordt gestart met het opstellen van kwartaalrapportages, waarin komt te staan 

wat de doelen zijn van de IGW-organisatie en in hoeverre de resultaten zijn behaald.  

Inmiddels zien alle partijen in dat een gestructureerde werkwijze met jaarplannen en 

verantwoording in de vorm van kwartaalrapportages van belang is om overzicht te 

creëren, de samenwerking te organiseren en tussentijds en achteraf verantwoording af 

te leggen.69 Tegelijkertijd wordt benadrukt dat binnen de IGW-werkwijze voor een deel 

van de beschikbare tijd, ruimte moet zijn voor zaken die een ad hoc karakter hebben. 

“Dit werk past niet in een keurslijf. Het is goed om duidelijk te maken 

wat de plannen zijn zonder je vast te pinnen op een plan. Als er 

problemen zijn moet hierop kunnen worden ingespeeld. Je moet geen 

nee moeten verkopen als het ja moet zijn” (bron: interviews). 

 

4.2.2 Inbedding IGW in de organisatie 

 

In hoeverre is de gemeente Noordoostpolder momenteel toegerust voor de 

inbedding van het IGW in de staande organisatie? 

 

                       

 
67

  Bron: interviews. 
68

  Bron: gemeente Noordoostpolder, Integraal gebiedsgericht werken in Noordoostpolder, 

Tussenstand per 1 maart 2009, datum onbekend, p9. 
69

  Bron: interviews. 
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Op dit moment is de gemeente Noordoostpolder nog onvoldoende toegerust voor de 

inbedding van IGW in de staande organisatie. Dit wordt vooral veroorzaakt door het 

ontbreken van een heldere organisatorische visie op IGW.  

 

Zo wordt niet expliciet gemaakt of IGW een apart organisatieonderdeel is of een 

werkwijze voor de gehele gemeentelijke organisatie. Daarnaast is nog onvoldoende 

duidelijk voor welke problemen of vraagstukken IGW een oplossing is. Is het doel van 

IGW de problemen die door dorpsbelangen en wijkplatforms worden aangedragen op te 

lossen? Of is de scope van IGW breder? Behoort binnen de scope van IGW ook het 

zichtbaar maken van de consequenties van algemeen beleid voor de verschillende 

wijken en dorpen? Is het de bedoeling alle beheer-, onderhouds- en investeringsplannen 

gebiedsspecifiek te vertalen? Worden deze plannen dan met voldoende vrijheidsgraden 

opgesteld, zodat er vraaggericht en op maat gewerkt kan worden?  

 

4.3 Communicatie 

 

In hoeverre is er sprake van een effectieve communicatie met bewoners? 

 

In het beginstadium van het IGW bestond er intern en extern onduidelijkheid over IGW. 

IGW had bij aanvang hoge verwachtingen gewekt, maar de resultaten zijn nog niet 

meteen tastbaar. Gedurende het project heeft het verwachtingenmanagement over 

IGW wel een positieve ontwikkeling doorgemaakt: 

“ Het uitbouwen van het merk IGW komt onvoldoende op gang. (…) In 

2009 beginnen beeld, verwachtingen, resultaten van IGW te 

verbeteren. De onterechte verwachtingen lijken realistischer te 

worden, de organisaties wennen aan dit nieuwe kanaal, de nieuwe 

IGW-mensen komen in hun rol, er zijn wat successen te melden” 

(bron: concernmanagementteam gemeente Noordoostpolder, Notitie 

‘reactie op evaluatie IGW’, 2010). 

Het aanstellen van een gebiedsregisseur heeft geleid tot één duidelijk aanspreekpunt 

voor bewoners vanuit de gemeente. Dit wordt door dorpsbelangen en de wijkplatforms 

als positief ervaren en heeft geleid tot meer draagvlak voor de IGW aanpak in de wijken 

en dorpen. Ook dorps- en wijkschouwen en de wijkplatformen/ dorpsbelangen vormen 

goede instrumenten om de burgers op een tijdige en goede wijze te benaderen. 

 

De gebrekkige focus en afbakening leiden echter ook bij burgers tot teleurstellingen. Op 

allerlei fronten wordt weliswaar het gesprek met de samenleving gevoerd, maar niet alle 

wensen blijken haalbaar. De IGW-organisatie moet ook gaandeweg afbakenen dat zij 

niet is bedoeld als klachtenbureau.  

“Mensen wilden rondwegen en andere miljoenenprojecten. Maar het 

draait bij IGW meer om snel en redelijk makkelijk op te pakken zaken. 

De communicatie naar de burger toe is niet duidelijk geweest. In een 

later stadium is naar de burgers aangegeven wat wel tot de taken 

van IGW behoort. Er is aangegeven wat IGW kan realiseren” (bron: 

interview). 
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In hoofdstuk 2 is aangegeven dat IGW onder meer moet bijdragen aan het verkleinen 

van de afstand tussen burgers en het bestuur. We stellen echter vast dat de aandacht 

voor goed luisteren naar de wensen van burgers hen - onbedoeld - in de rol van 

consument brengt. De partners kunnen echter niet alle wensen honoreren en niet 

iedereen kan zijn zin krijgen. Indien de vragen en belangen niet op een zorgvuldige 

manier worden afgewogen en daarover verantwoording wordt afgelegd liggen 

teleurstellingen om de hoek. De afstand tot het bestuur neemt dan juist toe in plaats 

van af. Er zijn enkele, maar nog relatief weinig voorbeelden waar inwoners zelf zaken 

oppakken.  

 

Uit de straatenquêtes met 247 inwoners blijkt dat de gemeente in voldoende mate weet 

wat de inwoners belangrijk vinden. De respondenten waarderen de gemeente hier met 

een gemiddeld rapportcijfer van 6,33. Ook geven zij aan dat de gemeente hen in 

voldoende mate in de gelegenheid stelt om de gemeente te informeren over hun 

zorgen, verbeterpunten, ideeën en suggesties voor de leefomgeving (gemiddeld 

rapportcijfer 6,37). Ze verwachten hier echter niet veel van. Hun eigen behoefte daartoe 

is namelijk niet groot (gemiddeld rapportcijfer 4.21).  

 

 
Figuur 4.2: beoordeling van de communicatie met het gemeentebestuur (bron: 

Straatenquête, n=247). 

 

4.4 Kern van de bevindingen 

IGW is organisatorisch vormgegeven via een aparte projectorganisatie en een 

stuurgroep met bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit de partners. Onder meer de 

volgende uitvoeringsprestaties zijn geleverd (in samenspel met de partners): de 

oprichting van vier wijkplatforms en de organisatie van bewonersparticipatie via de 

wijkplatforms en de al bestaande dorpsbelangen; het organiseren van jaarlijkse dorps- 

en wijkschouwen en de uitvoering van het project Buurtbemiddeling. 

 

Hoewel sinds de start enige verbetering is te constateren, voert de gemeente de regierol 

onvoldoende uit: 

– De afbakening waar IGW wel en niet over gaat is onvoldoende. Leefbaarheid blijft 

een breed begrip. 

– De gemeente organiseert onvoldoende overzicht over het geheel. De gemeente is 

met de partners bij de start overeengekomen om per dorp en wijk een nulmeting te 

maken. Dit is niet gebeurd. Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van bestaande 
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monitoren en het plan om de LEMON-monitor aan te schaffen is niet uitgevoerd. 

Inmiddels wordt meer aandacht besteed aan het creëren van overzicht, maar nog 

steeds ontbreekt het aan een helder overzicht over de situatie per wijk of dorp.  

– In onvoldoende mate heeft de gemeente zorg gedragen voor het ontwikkelen van 

gemeenschappelijke beleidslijnen – dit ondanks dat de partners herhaaldelijk te 

kennen hebben gegeven dat zij hieraan behoefte hebben. 

– Het organiseren van samenwerking rond beleid is dan ook niet van de grond 

gekomen. Wel is het gelukt op uitvoeringsniveau tot goede samenwerking met de 

partners te komen. 

– Het ontbreken van heldere doelen, afbakening en monitorgegevens over de situatie 

in wijken en dorpen en over de doelbereiking zorgen er ook voor dat de gemeente 

onvoldoende verantwoording aflegt over de voortgang en de bereikte resultaten 

van IGW. 

 

De inbedding van het IGW in de organisatie is gaandeweg verbeterd en in 2010 is IGW 

als organisatieonderdeel verankerd binnen de ambtelijke organisatie. Er is echter nog 

onvoldoende sprake van het verankeren van gebiedsgericht werken als een reguliere 

manier van werken in de gehele organisatie. Dit laatste was wel beoogd in de visie van 

het college uit mei 2007. Het college beoogt een “nieuwe denk- en werkwijze” die een 

wijziging in de ambtelijke en bestuurlijke houding, cultuur en werkwijze vereist. 

 

De communicatie van het gemeentebestuur met de bewoners is effectief om het 

samenspel met een kern van actieve bewoners te mobiliseren en te onderhouden. Ook 

lukt het om mensen te betrekken die voorheen niet participeerden. Het is niet gelukt 

om grote groepen bewoners bij het Integraal Gebiedsgericht Werken te betrekken. 

Hierbij zij aangetekend dat veel bewoners zelf aangeven daar ook geen behoefte aan te 

hebben (terwijl ze hun eigen inzet ook nog eens als onvoldoende beoordelen). Gevolg 

en oorzaak zijn hier overigens niet helder. 
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Bestuurlijke reactie 
 

 

 

 

 

 

 Rekenkamercommissie Noordoostpolder 

De heer G. Hagelstein, voorzitter 

Postbus 155 

8300 AD  EMMELOORD 

 

 

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 

10 maart 2011   14 maart 2011 

 

Onderwerp Bijlagen Inlichtingen  

Bestuurlijke reactie IGW 1 dhr. I.J.W. Valk, (0527) 63 32 51 

 

Geachte heer Hagelstein, 

 

Enige tijd geleden heeft u ons het resultaat van uw onderzoek naar de effecten van IGW 

in onze gemeente Noordoostpolder gezonden. U verzocht ons op uw bevindingen, 

conclusies en aanbevelingen een bestuurlijke reactie te geven. In deze brief treft u onze 

bestuurlijke reactie aan. 

  
Reactie op hoofdlijnen 

De door u opgestelde rapportage sluit op hoofdlijnen in redelijke mate aan bij onze 

eigen analyse van de stand van zaken omtrent IGW. In uw aanbevelingen kunnen wij ons 

op hoofdlijnen zelfs goed vinden. 

 

Aangezien wij menen, dat op een aantal punten uw analyse genuanceerd kan worden, 

besteden wij daaraan in een bijlage bij onze reactie de nodige aandacht. Wij menen dat 

deze punten aan de hoofdlijn van uw aanbevelingen geen afbreuk doen en kijken liever 

vooruit naar de gewenste verbetering van onze werkwijze met betrekking tot IGW. 

 

Reeds ingezette verandering 

Inmiddels hebben wij de implementatie van uw aanbevelingen 3, 5 en 6 al opgepakt. 

Aanbeveling 4 hebben we echter expliciet naast ons neergelegd door een prioritering 

vast te stellen voor 2011 van 2 wijken en 2 dorpen. Dat betekent per definitie dat we 

geen "omvattende" ambitie meer hebben zoals uw rekenkamercommissie aanbeveelt. 

Dit is inherent aan de keuze te bezuinigen op de inzet van mensen en middelen voor 

IGW en beperkt ook de "flexibiliteit" die u aanbeveelt.  

 



54 

 

Aanbevelingen 1 en 2 zijn goed uitvoerbaar, maar omdat de rekenkamercommissie deze 

mede aan de gemeenteraad doet, wachten wij af om te zien of de gemeenteraad bereid 

is deze aanbevelingen samen met ons te implementeren. Wij hebben wel al ideeën over 

hoe dit zou kunnen en staan daarmee ongeduldig aan de zijlijn. 

 

Hiermee hopen we u voldoende te informeren, we zien uit naar de behandeling van uw 

rapport door onze gemeenteraad. 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

Bijlagen:  
1. Bijlage bij bestuurlijke reactie; 

2. Collegenota bestuurlijke reactie IGW. 
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Bijlage bij brief bestuurlijke reactie rapport IGW 

 

De onderzoeksmethodiek 

 

Kwaliteitseisen effectmeting 

De onderzoekers spreken in de rapportage duidelijk over het meten van effecten. Er is 

een aantal kwaliteitseisen waar een effectmeting aan moet voldoen. Dit kan worden 

beoordeeld aan de hand van de (Maryland) Scientific Method Scale (SMS). Het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie 

(WODC) maakt hier onder andere gebruik van. De SMS loopt van 1 tot 5. De score 5 

staat voor een experimenteel design. Dit is de beste opzet voor het vaststellen van 

effecten van een interventie, zoals IGW. Om verantwoorde conclusies te kunnen trekken 

over de effectiviteit van een maatregel is een minimale score van 3 nodig om de SMS. 

Dit betreft een quasi experimenteel design. Hierbij wordt tenminste een voormeting en 

een nameting uitgevoerd bij een experimentele groep en een controlegroep. De enige 

eis voor de controlegroep in dit design is dat deze groep bestaat uit respondenten die 

vergelijkbaar zijn met de experimentele groep, maar die de te onderzoeken interventie 

niet volgen. Op het moment dat er geen controlegroep is kan worden gekozen voor een 

niet-experimenteel veranderingsonderzoek (score 2 op SMS). Niet-experimenteel 

veranderingsonderzoek wil zeggen dat een voor- en wordt afgenomen bij een 

experimentele groep, zonder dat hier een controlegroep voor wordt gezocht. Door het 

ontbreken van een controlegroep kan bij deze onderzoeksmethode niet met zekerheid 

worden vastgesteld of de gemeten veranderingen daadwerkelijk zijn toe te schrijven aan 

de interventie. Wel geeft het gemeten verschil tussen de voor- en nameting een eerste 

indicatie van de effectiviteit van de interventie.  

 

De onderzoekers hebben via een evaluatiemodel, afgeleid uit een reconstructie van de 

IGW-aanpak, de effecten willen meten. Daarbij wordt in het eindrapport uitgegaan van 

een start in 2006 en een herstart in 2008. In de reconstructie wordt derhalve uitgegaan 

van de veronderstelling dat vier jaar na de start het IGW de eerste effecten op de 

algehele leefbaarheid waargenomen kunnen worden. Wij merken hier verder nog over 

op dat IGW in de uitvoering (als formeel samenwerkingsproject) daadwerkelijk in 2008 

van start is gegaan. Dit na het maken van een structuurschets in 2006-2007 (een nieuwe 

schets is in voorbereiding) en het vormen van de visie (vastgesteld door college op 8 mei 

2007 en ook gepresenteerd aan de raadscommissie samenlevingszaken). Na de in het 

rapport genoemde, en door ons beaamde, moeizame start in 2008 is de IGW 

samenwerking vanaf 2009 pas echt van de grond gekomen. Een erg korte periode voor 

een effectmeting. 

 

Meetinstrumenten 

In het onderzoek is geprobeerd dit laatst beschreven effectmeting (dus sowieso al de 

minst accurate) toe te passen. Echter maken de onderzoekers hierbij niet gebruik van 

dezelfde meetinstrumenten. Dit is een grote tekortkoming in het onderzoek, zeker bij 

onderzoek naar zachte indicatoren, zoals leefbaarheid en veiligheid. 

 

Voor het meten van leefbaarheid en veiligheid bestaat namelijk geen vaste schaal zoals 

bij natuurkundige fenomenen (afstand, snelheid, gewicht, etc.). Het gaat om het in kaart 
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brengen van gevoelens en beleving. Hierbij is de vraagstelling van invloed op de 

uitkomst. Hoe precies is niet aan te geven. Er kan dus ook geen correctie plaatsvinden 

om twee verschillende vragen naar het zelfde onderwerp alsnog met elkaar te 

vergelijken. Zelfs al is de vraagstelling van de vraag hetzelfde, afwijkingen in de routing 

(welke vragen zijn eerder gesteld) en de introductie (welk doel dient het onderzoek) 

kunnen ook leiden tot andere antwoorden. In de straatenquête zijn andere vragen 

gesteld dan in de veiligheidsmonitor. Toch wordt de suggestie gewekt dat resultaten de 

veiligheidsmonitor 2008 (zoals gepresenteerd in de leefbaarometer 2008) en 2009 te 

vergelijken zijn met de straatenquête. 

 

Representativiteit respondenten  

Overigens is het zeer de vraag of de resultaten van de straatenquête representatief zijn. 

De condities van de dataverzameling van de enquête worden in het onderzoeksrapport 

niet beschreven. De naam straatenquête doet vermoeden dat de respondenten op 

straat zijn geworven. Echter data, tijdstippen en lokatie zijn onbekend. Gezien de 

oververtegenwoordiging van vrouwen en inwoners uit Emmeloord is het zeer 

aannemelijk dat respondenten doordeweeks, overdag in het centrum van Emmeloord 

zijn geworven. Als dit inderdaad het geval is, is de respons niet representatief. 

 

Procesevaluatie 

Er is (naast de poging tot effectevaluatie) ook een procesevaluatie gehouden. 

Uitkomsten hiervan worden voornamelijk gepresenteerd in hoofdstuk 4 van het 

onderzoeksrapport. Hiervoor is gesproken met sleutelinformanten in groepsgesprekken 

en in individuele interviews. Tevens zijn verschillende schriftelijke bronnen die zijn 

gebruikt om zicht te krijgen op de nulsituatie ook hiervoor gebruikt. 

 

Samengevatte mening 

De rekenkamercommissie erkent zelf dat de doelen van IGW lastig evalueerbaar zijn. U 

geeft ook aan dat IGW tot en met 2010 niet gericht is geweest op maatwerk per gebied, 

maar op het inventariseren van wensen van inwoners van gebieden. Hiermee zijn nog 

geen instrumenten ingezet om een gebiedsspecifieke situatie te behouden of te 

versterken. Toch hebben de onderzoekers gemeend effecten te kunnen meten. De 

uitvoering hiervan voldoet echter niet. Hierdoor kunnen aan de onderzoeksresultaten 

geen conclusies verbonden worden. Het feit dat u dit toch doet is zeer kwalijk. Er is 

echter ook een procesevaluatie uitgevoerd. Uitkomsten hiervan zijn wel plausibel. 

 

 

De Conclusies 

 

Het rapport wil een antwoord geven op twee vragen. De eerste vraag is welke effecten 

heeft IGW tot nu toe gehad (in het bijzonder met betrekking tot leefbaarheid en welke 

succes- en faalfactoren zijn te benoemen op het gebied van beleid en uitvoering). De 

tweede onderzoeksvraag is of in de gemeente Noordoostpolder de juiste condities 

aanwezig zijn om de regierol voor IGW goed uit te voeren en welke aanbevelingen zijn 

er voor het toekomstige beleid en de organisatie van IGW. 
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De (1e) vraag naar de beantwoording van de effecten van IGW vindt vervolgens plaats 

via drie sporen. Het eerste spoor betreft de effecten op de algehele situatie, het tweede 

spoor de direct zichtbare effecten als gevolg van concrete acties van IGW en het derde 

spoor de tevredenheid van de partners.  

 

Bij IGW heeft de focus primair gelegen op effect 3 (verbeteren van samenwerking tussen 

de partners), eveneens op effect 2 (directe effecten als gevolg van concrete acties, door 

ons gedefinieerd als “laaghangend fruit”) en pas als laatste en op langere termijn op de 

algemene verbetering van de leefbaarheid. Dit laatste is uiteraard wel het uiteindelijk 

gewenste doel maar is nog onderbelicht geweest in de onderzochte jaren. 

 

Wij hebben dan ook moeite met de door u getrokken conclusies 4 tot en met 8 die gaan 

over de ontwikkelingen 2008-2010 en de effecten op de algehele situatie in wijken 

dorpen. Wij hebben nooit met IGW gedacht om hierin grote veranderingen te 

bewerkstelligen op een dergelijk korte termijn.  

 

De (2e) vraag van uw onderzoek was: zijn in de gemeente Noordoostpolder de juiste 

condities aanwezig zijn om de regierol voor IGW goed uit te voeren?  

 

Wij lichten hier de voor ons belangrijkste conclusie eruit. Namelijk de conclusie dat het 

heeft ontbroken aan ambtelijke en bestuurlijke regie om de verschillende verwachtingen 

rondom IGW bijeen te brengen. Een ambtelijke organisatie die IGW zag als het voertuig 

om tot cultuurverandering in de organisatie te komen en een gemeenteraad met 

verwachtingen rondom de maatschappelijke effecten van IGW. Dit, volgens u, 

tekortschietend verwachtingenmanagement is een belangrijke oorzaak is geweest om 

dit onderzoek te starten. 

 

Zoals al eerder aangegeven heeft in de afgelopen jaren de focus van IGW erg gelegen op 

de samenwerking tussen de vier partnerorganisaties en de direct zichtbare effecten als 

gevolg van conrete acties van IGW. Daarbij zat de gebiedsregisseur in een dubbelrol. Aan 

de ene kant als coördinator van het multidisciplinaire gebiedsteam, aan de andere kant 

als spreekbuis namens de gemeente. Het bewerkstelligen van een cultuuromslag in de 

gemeentelijke organisatie is daarbij te veel gevraagd gebleken op korte termijn. Wel is  

in alle bilaterale overleggen aandacht gevraagd voor de IGW werkwijze “van buiten naar 

binnen”. Een werkwijze die inmiddels door vele medewerkers in onze organisatie wordt 

toegepast. Wij onderkennen echter dat dit proces met een nadrukkelijker regievoering 

versneld had kunnen worden. De bestuurlijke sturing op IGW was belegd bij de 

stuurgroep IGW. Dit is een keuze geweest van het (vorige) college, dat hierdoor 

kennelijk verwarring is ontstaan in de verwachtingen van onze gemeenteraad is 

betreurenswaardig. 
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Nawoord van de rekenkamercommissie 
 

Geachte raadsleden, 

 

In haar brief (met bijlage) d.d. 14 maart 2011 reageert het College van B&W op ons 

rekenkamerrapport naar de effecten van het Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW). 

 

Wij constateren dat het College zich op hoofdlijnen goed in onze analyses en 

aanbevelingen kan vinden.  

Dat er in de reikwijdte van IGW voor 2011 een keuze, lees: beperking, is gemaakt tot 2 

wijken en 2 dorpen, is vanuit financiële overwegingen begrijpelijk. Dit is een politieke 

keuze en daar heeft de rekenkamercommissie geen oordeel over. 

 

Waar wij het briefdeel van de reactie als genuanceerd maar opbouwend interpreteren 

(het College stelt: ‘’Wij hebben al ideeën over hoe dit zou kunnen en staan daarmee 

ongeduldig aan de zijlijn’’), zijn wij echter zeer verbaasd over de inhoud en de toon van 

de bijlage bij de bestuurlijke reactie. Kort gezegd concludeert het College dat er van de 

onderzoeksmethodiek van ons onderzoek weinig tot niets deugt. Dat culmineert in een 

zinnetje op p. 2: ‘Het feit dat u dat doet (namelijk conclusies verbinden aan 

onderzoeksresultaten waar dat volgens het College niet kan) is zeer kwalijk’. Dat zijn 

grote woorden en daarom hadden we op dit punt dan ook een meer diepgravende 

onderbouwing en zelfanalyse van het College verwacht dan nu wordt gegeven. 

Het is van tweeën een: als het College van mening is dat de onderzoeksmethodiek niet 

deugt en dat aan dit onderzoek geen conclusies mogen worden verbonden, zoals 

verwoord in de bijlage, dan had de conclusie in de brief van het College niet die kunnen 

zijn die er nu staat. Als het College echter van mening is dat analyses en aanbevelingen 

wel deugen, al dan niet met nuances, dan is dat mede op basis van de door ons gekozen 

onderzoeksmethodiek. En die wordt nu net zwaar bekritiseerd. 

Kortom: wij kunnen deze ambivalentie in de reactie niet goed duiden. 

 

Mogelijk ligt deze ambivalentie in de reactie van het College in het verlengde van 

hetgeen waarmee het Integraal Gebiedsgericht Werken in de gemeente 

Noordoostpolder tot nu toe is omgeven: hoge ambities maar nog weinig meetbare 

effecten voor burgers en andere betrokkenen en een fletse invulling van de 

gemeentelijke regierol.  

 

Op drie onderdelen gaan wij nader in: 

 

1. De beschikbaarheid van metingen.  

Het College werpt ons tegen dat onze metingen niet aan de daartoe te stellen 

kwaliteitseisen voldoen. Na wat selectief gegrasduin in de wetenschappelijke literatuur 

daaromtrent wordt gesteld dat tenminste een voormeting en nameting bij een 

controlegroep en quasi-experimentele groep nodig zijn om tot goede metingen te 

komen. Idealiter is dat ook zo. Maar de situatie met betrekking tot IGW was niet ideaal. 

Er was door het College geen nulmeting uitgevoerd, dus niet beschikbaar. Er was verder 

niet over het meten van welk effect dan ook nagedacht, laat staan dat er criteria of 
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meetinstrumenten beschikbaar waren. Als onderzoekers rest ons dan niet veel meer dan 

er het beste van te maken en via een reconstructie te komen tot oordelen over die 

periode. Die reconstructie is uiteengezet en onderbouwd in par. 2.5 e.v. van ons 

rapport. Bij gebrek aan goede gegevens en meetmomenten een ‘next best’ methode, 

niet meer maar zeker ook niet minder dan dat.  

De bijlage suggereert eigenlijk dat er dan maar niet gemeten moet worden. Door geen 

heldere doelen te formuleren en door zelf af te zien van een nulmeting stuurt het 

College daarmee kennelijk aan op het vermijden van de evaluatie van het beleid en de 

effecten daarvan. Als het College dat werkelijk meent, dan vraagt het wel een heel groot 

vertrouwensvotum. Daarmee wordt namelijk de controlerende rol van de 

gemeenteraad zo goed als terzijde geschoven. Het minste dat er ons inziens dan moet 

gebeuren is afspraken maken over nut en noodzaak van het evalueren van dit beleid en, 

als dat heel moeilijk blijkt te zijn, hoe dat dan het beste zou kunnen en welke bijdrage 

het College daar dan toch aan kan leveren (managen van wederzijdse verwachtingen). 

Het kan natuurlijk zijn dat de gemeenteraad niet geïnteresseerd is in de effecten van dit 

beleid, in dat geval zijn we snel klaar natuurlijk. Maar gelet op het belang van het IGW 

voor burgers en betrokkenen en de publieke middelen die daarmee gemoeid zijn, vinden 

wij het een gerechtvaardigde wens om de maatschappelijke effecten van IGW in beeld 

te brengen. Dat, zo bleek gaandeweg ons onderzoek, het volgens het College niet de 

primaire bedoeling van IGW was om maatschappelijke effecten te sorteren, heeft ons 

dan ook verbaasd. Een beleid van deze importantie en omvang kan toch niet als primair 

doel hebben om de samenwerking tussen de vier betrokken partners te verbeteren? En 

dat dit de gemeenteraad niet bekend was geeft te denken over de wijze waarop er over 

IGW naar de gemeenteraad is gecommuniceerd.  

In wezen ontkent het College in de bijlage de eigen ambities met IGW (terwijl ander 

materiaal anders uitwijst) dan wel brengt deze tot wel een heel laag ambitieniveau 

terug. 

 

2. Doelen lastig evalueerbaar 

Als rekenkamercommissie hebben wij te maken en te werken met de doelen die College 

en raad gezamenlijk vaststellen. Als die doelen niet duidelijk zijn, worden ze lastiger 

evalueerbaar. Het bijzondere van ons onderzoeksdesign is dat er een combinatie is 

gehanteerd van kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling om daarmee een zo 

representatief en plausibel mogelijk beeld te geven van de effecten van IGW. Deze vorm 

van onderzoek is geen wiskunde waarbij 1 + 1 = 2. 

Met gebruikmaking van diverse bronnen, verschillende data, eigen onderzoek en een 

procesevaluatie zijn we van mening dat we de effecten van IGW, zo goed en zo kwaad 

als mogelijk, in beeld hebben gebracht. In de wetenschappelijke literatuur wordt dat 

aangeduid als triangulatie. 

Duidelijke doelen hadden ons oordeel nog scherper kunnen maken. Bij gebrek daaraan 

moest zo’n oordeel achterwege blijven. Wij bevelen aan om voor het vervolg van IGW 

dergelijke doelen, al dan niet met tussendoelen, wel te stellen. 

 

3. Condities voor de regierol 

Hiermee komen wij aan het laatste punt dat in de bijlage wordt aangeroerd: zijn in de 

gemeente Noordoostpolder de juiste condities aanwezig om de regierol voor IGW goed 

uit te voeren? Onze analyse en conclusies hieromtrent worden onderschreven. De 
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benodigde cultuuromslag wordt nodig geacht, maar erkend wordt dat dit op deze korte 

termijn nog te veel gevraagd is. Het College erkent dat dit niet goed is gegaan. Daar zit 

een belangrijk aanknopingspunt voor leren uit het verleden en verbetering in de 

toekomst. 

 

 

Tot slot: de rekenkamercommissie was aanwezig bij de presentatie van het vervolg van 

de IGW aan de raadscommissie op 19 januari 2011. Uit hetgeen daar werd 

gepresenteerd hebben wij niet op kunnen opmaken dat een deel van de in ons rapport 

gesignaleerde tekortkomingen al zouden zijn verholpen, zoals het College in haar brief 

ten aanzien van de aanbevelingen 3, 5 en 6 signaleert. Helaas moesten wij constateren 

dat in de presentatie van zowel de gemeente als de ketenpartners er nog weinig 

aanknopingspunten voor verbetering werden gegeven.  

Het zou de gemeenteraad te denken moeten geven dat het College op een voor de 

burgers zo vitaal onderdeel van beleid blijkbaar met de mond en op papier 

verbeteringen belijdt, maar daar in de praktijk nog weinig van zichtbaar en tastbaar 

brengt. Voor de rekenkamercommissie is dit een bevestiging van hetgeen in onze 

conclusie 16 (p. 11-12 van het rapport) staat verwoord dat het College niet alleen tekort 

is geschoten in het goed managen van de verwachtingen, maar zich ook ‘groter’ maakt 

dan uit de feiten valt af te leiden. Waar dit gebrek aan sturing, bestuurlijk en/of 

ambtelijk, precies aan te wijten is, is een vraag die wij in dit dossier niet hebben kunnen 

vaststellen. Wij adviseren de gemeenteraad om op dit punt meer klaarheid te vragen en 

deze ook te krijgen, zodat het vervolg van IGW hiermee niet langer wordt belast.  

 

 

Rekenkamercommissie Noordoostpolder 
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Bijlage 1: Onderzoeksopzet 
 

Doel- en vraagstelling 

De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: 

 

De rekenkamercommissie wil dit proces (vormgeving van het nieuwe 

IGW wat betreft beleid, uitvoering en organisatie) met een onderzoek 

versterken door inzicht te bieden in de onderwerpen die in de 

evaluatie uit 2009 zijn blijven liggen. Het onderzoek zal zich dan ook 

richten op de succes- en faalfactoren van IGW tot nu toe en de 

condities voor een succesvol IGW in de toekomst. Het onderzoek is 

daarmee deels evaluatief en deels gericht op de toekomst. Goede 

afstemming over lopende ontwikkelingen met de organisatie zijn 

daarbij van belang. Uiteraard dient alles gezien te worden in relatie 

tot de kaderstellende en sturende rol van de raad. 

 

Het onderzoek omvat de volgende hoofdvragen:  

1 Welke effecten heeft IGW tot nu toe gehad (in het bijzonder met betrekking tot 

leefbaarheid) en welke succes- en faalfactoren zijn te noemen op het gebied van 

beleid en uitvoering? 

2 Zijn in de gemeente Noordoostpolder de juiste condities aanwezig om de regierol 

voor IGW goed uit te kunnen voeren en welke aanbevelingen zijn er voor het 

toekomstige beleid en organisatie van IGW te doen?  

 

Het onderzoek richt zich op de periode 2007 tot medio 2010. 

 

De hoofdvragen zijn uitgewerkt in de volgende deelvragen: 
 

DE INHOUD EN DE KWALITEIT VAN HET BELEID VAN INTEGRAAL GEBIEDSGERICHT WERKEN  

1 Wat is de inhoud en kwaliteit van het beleid ten aanzien van het Integraal 

Gebiedsgericht Werken in de gemeente Noordoostpolder?  

a Wat zijn de beoogde effecten voor het Integraal Gebiedsgericht Werken (wat 

zijn de doelen)? Met welke aanpak en middelen wil de gemeente deze effecten 

realiseren? 

b Wat is de kwaliteit van de door de gemeente geformuleerde doelen voor 

gebiedsgericht werken?  

 

DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING VAN INTEGRAAL GEBIEDSGERICHT WERKEN 

2 In hoeverre is er sprake van een adequate organisatie en uitvoering van het 

Integraal Gebiedsgericht Werken?  

a Hoe is de organisatie ingericht en welke instrumenten heeft de gemeente in 

2008 en 2009 ingezet om de beoogde effecten te behalen? Hoe is de 

uitvoering verlopen? Welke ontwikkelingen zijn er op dit gebied?  
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b Wordt de regierol op professionele wijze uitgevoerd en zijn er in de gemeente 

Noordoostpolder de juiste condities aanwezig om de regierol voor Integraal 

Gebiedsgericht Werken uit te voeren?  

c In hoeverre is de gemeente Noordoostpolder momenteel toegerust voor de 

inbedding van Integraal Gebiedsgericht Werken in de staande organisatie?  

d In hoeverre is sprake van effectieve communicatie met bewoners?  

 

DE EFFECTEN VAN INTEGRAAL GEBIEDSGERICHTE WERKEN 

3 In hoeverre zijn de beoogde effecten opgetreden? Dragen de ingezette 

instrumenten in 2008 en 2009 bij aan realisatie van de doelen die de gemeente 

heeft opgesteld voor gebiedsgericht werken?  

 

4 In hoeverre ervaren inwoners en de strategische partners (gemeente 

Noordoostpolder, Carrefour, Mercatus en politie) de effecten van het Integraal 

Gebiedsgericht Werken?  

 

 AANBEVELINGEN 

6 Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor de doeltreffendheid van IGW?  

7 Welke wensen leven er bij de raad voor IGW, in het bijzonder voor de regierol van 

de gemeente? Welke wensen leven bij de andere actoren?  

 

Onderzoeksmodel 

De vragen zijn vertaald naar een evaluatiemodel. Het eerste blok bevat de condities 

voor Integraal Gebiedsgericht Werken en het vervullen van de regierol. Het gaat om de 

condities van Integraal Gebiedsgerichte Werken goed te kunnen ontplooien. 

 

In het middenblok ligt de aandacht bij het feitelijke beleid, de organisatie en uitvoering 

van de integraal gebiedsgerichte aanpak. Bijzondere aandacht is er voor communicatie, 

participatie en het vervullen van de regierol. Het derde blok brengt de resultaten tot 

uitdrukking in termen van doelen, effecten en ervaringen. 
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Figuur: evaluatiemodel project IGW gemeente Noordoostpolder. 

 

Normenkader 

Voor het onderzoek is uitgegaan van het volgende onderzoekskader. 

 

NORMEN TEN AANZIEN VAN INTEGRAAL GEBIEDSGERICHT WERKEN  

Normen hebben betrekking op beleid, organisatie en uitvoering, communicatie en 

participatie met betrokkenen, uitvoeren van de regierol. 

 

1 De doelen zijn evalueerbaar geformuleerd. De evalueerbaarheid beoordelen we 

aan de hand van drie toetspunten: specifiek, meetbaar en tijdgebonden. 

– Specifiek: waar hebben we het over? 

– Meetbaar: concrete indicatoren voor doelbereiking. 

– Tijdgebonden: doelen gehaald in 2009 (in plaats van ‘ooit in de toekomst’). 

 

2 De regierol wordt op een professionele wijze uitgevoerd en Integraal 

Gebiedsgericht Werken is daarmee goed ingebed in de organisatie vanuit het 

uitgangspunt ‘externe regie vereist goed intern samenspel’.70 Een professionele 

invulling van de regierol komt tot uiting in vijf prestatievelden: 

                       

 
70

  Zie onder meer: Igno Pröpper, Wijkgerichte aanpak, van buiten naar binnen, in: Tijdschrift in 

actie, (VNG), januari 2010. 
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 Toetspunten  

Geheel afbakenen 

– Het gemeentebestuur bakent de inhoud van het Integraal 

Gebiedsgericht Werken en de betrokken actoren op een 

heldere en eenduidige manier af. 

Overzicht 

verkrijgen over het 

geheel 

– Het gemeentebestuur bevraagt betrokkenen op alle 

relevante informatie ten behoeve van het verkrijgen van 

een goed en omvattend beeld van de situatie. 

Beleidslijnen 

uitzetten over het 

geheel 

– Het gemeentebestuur stimuleert visievorming rondom 

Integraal Gebiedsgericht Werken. 

– Het gemeentebestuur thematiseert problemen als gevolg 

van strijdige doelen of belangen van betrokkenen. 

– Het gemeentebestuur brengt het beleid onder woorden en 

draagt deze uit. 

– Het gemeentebestuur houdt toezicht op de voortgang van 

het proces en zorgt indien nodig voor tijdige bijsturing. 

Samenwerking 

organiseren over 

het geheel 

– Het gemeentebestuur mobiliseert, enthousiasmeert en 

inspireert betrokkenen bij te dragen aan het 

armoedebeleid. 

– Het gemeentebestuur koppelt betrokkenen aan elkaar 

(bijvoorbeeld door doelen te vervlechten). 

– Het gemeentebestuur houdt toezicht op de inzet en de 

inbreng van betrokkenen op de resultaten van de 

samenwerking als geheel en koppelt de bevindingen 

hiervan terug. 

Verantwoording 

afleggen over het 

geheel 

– Het gemeentebestuur legt verantwoording af over het 

handelen en de resultaten van het geheel van betrokkenen 

die onder zijn regie vallen. 

– Het gemeentebestuur toont betrokkenheid bij het 

Integraal Gebiedsgericht Werken. 

Tabel: prestatieaspecten voor regievoering Integraal Gebiedsgericht Werken. 

 

Ons regieconcept biedt in vergelijking met andere bestuurskundige benaderingen een 

empirisch gevalideerde en beproefde aanpak.71  

 

3 Er is sprake van een doordachte voorbereiding van communicatie en participatie en 

de uitvoering verloopt volgens plan. Er zijn veel toetspunten van belang.72 We 

geven een aantal kernpunten om het normenkader hanteerbaar te houden: 

                       

 
71

  Zie: Kees Span, Katrien Luijkx, Jos Schols en René Schalk, De regierol van gemeenten nader 

bekeken, een theoretisch empirische analyse van de literatuur, in: Bestuurskunde, 2009 - I, 

p92-100. 



65 

 

– Er is sprake van professioneel verwachtingenmanagement richting burgers. 

– Burgers zijn tijdig en op goede manier benaderd zodat ze waardevolle inbreng 

kunnen hebben.  

– Burgers zijn tevreden over de wijze waarop zij bij het Integraal Gebiedsgericht 

Werken zijn betrokken.  

 

NORMEN TEN AANZIEN VAN DE EFFECTEN VAN INTEGRAAL GEBIEDSGERICHT WERKEN 

4  Het Integraal Gebiedsgericht Werken heeft geresulteerd in de gestelde doelen.  

5 Er is energie gemobiliseerd in de samenleving met voldoende energie voor een 

vervolg om duurzame effecten van de grond te krijgen. 

6  Burgers en de vier strategische samenwerkingspartners zijn tevreden over de 

effecten van Integraal Gebiedsgericht Werken. 

 

NORMEN TEN AANZIEN VAN DE CONDITIES VOOR INTEGRAAL GEBIEDSGERICHT WERKEN 

7 Integraal Gebiedsgericht Werken is als werkwijze geïnternaliseerd of ingebed in de 

gehele organisatie.  

 

Dataverzameling 

Datavergaring vond plaats via analyse van schriftelijke stukken, individuele interviews, 

groepsinterviews en een straatenquête onder 247 burgers. 

 

Tijdens het onderzoek hebben acht groepsinterviews plaats gevonden: 

– Het college van B&W (mede vanuit hun rol als dorps- en wijkwethouders, elke 

wethouder heeft een aantal wijken en dorpen onder zijn hoede met specifieke 

aandacht voor Integraal Gebiedsgericht Werken vanuit de diverse portefeuilles 

zoals fysieke leefomgeving, Wmo, veiligheid, wijken, dorpen); 

– Drie groepsinterviews met leden van de gebiedsteams (wijkagenten, Carrefour, 

Mercatus, gebiedsregisseurs gemeente, secretaresse IGW); 

– Drie groepsinterviews met burgers, te weten vertegenwoordigers van wijkplatforms 

en dorpsbelangen volgens de indeling naar de drie gebieden; 

– De gemeenteraad (mede vanuit de kaderstellende en controlerende rol van de 

raad). 

 

Daarnaast zijn vier individuele interviews gehouden: 

– Projectmanager IGW; 

– Politiechef; 

– Hoofd woondiensten Mercatus; 

– Directeur Carrefour.  

 

                                                              

 
72

  Zie: Igno Pröpper, Interactief beleid, elke situatie is anders, Coutinho, 2009 (derde druk). Zie 

ook: Partners+Propper, rekenkameronderzoek Capelle aan den IJssel naar de interactieve 

wijkaanpak in Schollevaar-Oost, 2010. 
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Om uitspraken te doen over de effecten van het project is de nulsituatie en de 

verandering daarin belangrijk. We organiseren zicht via documentstudie. Hierbij baseren 

we ons op verschillende schriftelijke bronnen, zoals: 

– Het door Arcadis opgestelde groeidocument IGW; 

– Het door IGW opgestelde ‘de toekomst van het Integraal Gebiedsgericht Werken’ 

(samen werken aan samen leven); 

– De door IGW opgestelde ‘tussenstand per 1 maart 2009’, Integraal Gebiedsgericht 

Werken in de gemeente Noordoostpolder; 

– De door DSP-groep uitgevoerde tussenevaluatie IGW; 

– Uitwerkingen van de dorps- en wijkschouwpunten: zoals in Kraggenburg en Espel; 

– Samenwerkingsovereenkomst IGW.  

 

Daarnaast maken we gebruik van externe bronnen zoals www.leefbaarometer.nl van 

het ministerie van VROM. Deze database biedt een objectief beeld van de situatie in de 

wijken en dorpen van gemeente Noordoostpolder over de jaren 1998-2008. 
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Bijlage 2: Straatenquête 
 

Vragenlijst voor de straatenquête 

 

1a Respondent is 

O Man 

O Vrouw 

 

1b Wat is uw leeftijd? 

Let op: personen van onder de 17 jaar vallen buiten de doelgroep van dit onderzoek!  

Als het duidelijk is in welke leeftijdscategorie een respondent valt, kunt u deze vraag zelf 

invullen zonder de vraag te stellen.  

O  17 – 25 jaar  

O  26 – 55 jaar  

O  55+ 

   

 

1c Hoe lang woont u in Noordoostpolder? 

O Korter dan 1 jaar 

O 1 tot 4 jaar 

O  Langer dan 4 jaar 

 

1e In welke buurt, wijk of dorp woont u? (instructie: kaartje laten zien en hier 

 aankruisen) 

� De Zuidert � Emmelhage 

� Centrum-Oost (Emmeloord-Oost) � Waterland 

� Bant  � Espel 

� Luttelgeest � Creil. 

� Revelsant � Rutten 

� Espelervaart � Tollebeek 

� De Erven � Nagele 

� Ens � Kraggenburg 

� Marknesse  

 

2  Welk cijfer geeft u de kwaliteit van de woningen bij u in de buurt?  

Daarbij gaat het niet om de geschiktheid van uw eigen woning voor uzelf maar om de 

aantrekkelijkheid en de staat van onderhoud van de woningen in de buurt.  

 

Zeer slecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer goed 

 

Situatie sinds 2008: Verbeterd Onveranderd Verslechterd Weet niet 
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3 Welk cijfer geeft u de woonomgeving in uw buurt? 

Denk hierbij aan de pleintjes, de bestrating, de manier waarop de straat is ingericht, 

groenvoorziening enzovoort.  

 

Zeer slecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer goed 

 

Situatie sinds 2008: Verbeterd Onveranderd Verslechterd Weet niet 

 

4  Welk cijfer geeft u het aanbod en de kwaliteit van de voorzieningen bij u in de 

buurt? (doorvragen op wat er beter zou kunnen) 

Denk hierbij aan scholen, winkels, openbaar vervoer, bibliotheek, buurthuis, 

speelvoorzieningen, sport-, zorg-, en medische voorzieningen.  

 

Zeer slecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer goed 

 

Situatie sinds 2008: Verbeterd Onveranderd Verslechterd Weet niet 

 

5 Welk cijfer geeft u de betrokkenheid van bewoners bij uw buurt?  

Denk hierbij aan de mate waarin mensen zich willen inzetten voor de buurt en de mate 

waarin de mensen elkaar kennen en elkaar helpen.  

 

Niet betrokken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer betrokken 

 

Situatie sinds 2008: Verbeterd Onveranderd Verslechterd Weet niet 

 

6 Zet u zich in voor uw buurt, wijk of dorp? 

Bent u bijvoorbeeld actief in een buurt- of wijkvereniging, u ruimt u wel eens zwerfvuil 

op, u organiseert een buurt- of wijkactiviteit (of bezoekt deze)?  

 

Helemaal niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer veel 

 

Situatie sinds 2008: Verbeterd Onveranderd Verslechterd Weet niet 

 

7 Ondersteunt de gemeente initiatieven van inwoners uit wijken, buurten of 

dorpen in voldoende mate? 

 

Helemaal niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer veel 

 

Situatie sinds 2008: Verbeterd Onveranderd Verslechterd Weet niet 

 

8  Heeft u in uw buurt last van vervuiling?  

Denk hierbij aan zwerfvuil, stank, verkeerd geplaatst vuilnis, hondenpoep en dergelijke.  

 

Veel overlast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen overlast 

 

Situatie sinds 2008: Verbeterd Onveranderd Verslechterd Weet niet 
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9 Heeft u in uw buurt last van criminaliteit?  

Denk bijvoorbeeld aan vandalisme, inbraak, diefstal en geweldpleging.  

 

Veel overlast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen overlast 

 

Situatie sinds 2008: Verbeterd Onveranderd Verslechterd Weet niet 

 

10 Hoe veilig voelt u zich in het algemeen bij u in de buurt?  

Denk hierbij aan verkeer, eventuele donkere plekken, overhangend groen en een 

onprettige sfeer.  

 

Zeer onveiig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer veilig 

 

Situatie sinds 2008: Verbeterd Onveranderd Verslechterd Weet niet 

 

11a Hoe waardeert u de inzet van de volgende organisaties voor een prettige en 

veilige woonomgeving? 

 

Gemeente 

Noordoostpolder 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer goed 

Weet niet 

Situatie sinds 2008 Verbeterd Onveranderd Verslechterd Weet niet 

             

De politie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Zeer 

goed 

Weet 

niet 

Situatie sinds 2008 Verbeterd Onveranderd Verslechterd Weet niet 

             

Welzijnsgroep Carrefour 

(Paspartout/ welzijnsgroep 

ouderen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Zeer 

goed 

Weet 

niet 

Situatie sinds 2008 Verbeterd Onveranderd Verslechterd Weet niet 

             

Woondiensten Mercatus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Zeer 

goed 

Weet 

niet 

Situatie sinds 2008 Verbeterd Onveranderd Verslechterd Weet niet 

 

12 Weet de gemeente Noordoostpolder wat burgers belangrijk vinden voor hun 

leefomgeving? 

 

Helemaal niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer goed 

 

Situatie sinds 2008: Verbeterd Onveranderd Verslechterd Weet niet 
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13 Hebt u behoefte om de gemeente te infomeren over zorgen, verbeterpunten, 

ideeën, suggesties voor uw leefomgeving? 

 

Helemaal niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer veel 

 

Situatie sinds 2008: Verbeterd Onveranderd Verslechterd Weet niet 

 

 

14 Wordt u door de gemeente in de gelegenheid gesteld om hen te informeren over 

uw zorgen, verbeterpunten, ideeën, suggesties voor uw leefomgeving? 

 

Helemaal niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer veel 

 

Situatie sinds 2008: Verbeterd Onveranderd Verslechterd Weet niet 

 

 

Opmerkingen en voorbeelden 

 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!  
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Uitkomsten straatenquête 

 

Respons 

Totaal aantal afgenomen enquêtes: 247.  

Verdeling van de respons over de gebieden: 

 

Buurt/ wijk/ dorp Aantal Percentage 

De Zuidert 30 12,1% 

Centrum-Oost 

(Emmeloord-Oost) 

38 15,4% 

Bant 12 4,9% 

Luttelgeest 4 1,6% 

Revelsant 21 8,5% 

Espelervaart 42 17,0% 

De Erven 33 13,4% 

Ens 15 6,1% 

Marknesse 14 5,7% 

Emmelhage 2 0,8% 

Waterland 0 0% 

Espel 4 1,6% 

Creil 5 2,0% 

Rutten 2 0,8% 

Tollebeek 3 1,2% 

Nagele 12 4,9% 

Kraggenburg 2 0,8% 

Buitengebied 8 3,2% 

 

Kenmerken van de respondenten 

35%

65%

Geslacht

Man

Vrouw
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16%

39%

45%

Leeftijd

17-25 jaar

26-55 jaar

55+

 
 

 

Waardering inwoners voor de vijf pijlers 

 

Aan de hand van de enquête zijn vijf aspecten samengesteld. Dit betreft: 

1 kwaliteit woningen (vraag 2: welk cijfer geeft u de kwaliteit van de woningen bij u in 

de buurt?); 

2 voorzieningen (Vraag 4: welk cijfer geeft u het aanbod en de kwaliteit van de 

voorzieningen bij u in de buurt?); 

3 publieke ruimte (Vraag 3: welk cijfer geeft u de woonomgeving in uw buurt? + 

Vraag 8: heeft u in uw buurt last van vervuiling?); 

4 veiligheid (Vraag 9: heeft u in uw buurt last van criminaliteit? + Vraag 10: hoe veilig 

voelt u zich in het algemeen bij u in de buurt?); 

5 participatie (Vraag 5: welk cijfer geeft u de betrokkenheid van bewoners bij u 

buurt? + Vraag 6: zet u zich in voor uw buurt, wijk of dorp?). 

 

In de onderstaande grafiek zijn de gemiddelde ‘rapportcijfers’ van de inwoners op een 

schaal van 1 tot en met 10 voor de verschillende zichtbaar:  
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Sinds 2008: Percentage 

Verbeterd 15,1% 

Onveranderd 68,6% 

Verslechterd 9,8% 

Weet niet 6,5% 

 

De pijler woningen krijgt niet alleen absoluut één van de hoogste cijfers, maar is ook de 

enige pijler waarbij er meer bewoners zijn die een verbetering zien, dan bewoners die 

een verslechtering zien. Vooral de renovatie van woningen wordt als positief punt 

aangehaald door de bewoners. Ook zijn er een aantal bewoners die het onderhoud als 

positief ervaren, terwijl er ook een aantal aangeven dat het onderhoud juist is 

verslechterd.  

 

Voorzieningen 

 

 

 

 

 

 

De mensen die tevreden zijn over het aanbod en de kwaliteit van de voorzieningen 

geven vaak aan dat dit zo is omdat deze dichtbij zijn. De bewoners die minder tevreden 

zijn klagen vooral over het gebrek aan openbaar vervoer. Ook geven zij vaak aan dat er 

voorzieningen (vaak winkels/ horeca) uit hun buurt/ dorp zijn verdwenen. Daarnaast 

geeft een aantal mensen aan dat er te weinig activiteiten voor de jeugd zijn.  

 

Sinds 2008: Percentage 

Verbeterd 5,7% 

Onveranderd 77,9% 

Verslechterd 10,7% 

Weet niet 5,7% 
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Publieke Ruimte 

Sinds 2008: Percentage 

Verbeterd 16,0% 

Onveranderd 53,3% 

Verslechterd 23,8% 

Weet niet 7,0% 

 

Wat betreft de kwaliteit van de publieke ruimte zijn er een aantal negatieve punten die 

vaak terugkeren: bestrating en groenvoorziening. Hoewel er ook een aantal mensen 

juist tevreden zijn met de groenvoorziening, geeft een groter aantal aan dat deze 

onvoldoende is. Over de straatverlichting zijn de meningen meer verdeeld: een aantal 

mensen is tevreden, een deel is ontevreden. Wat betreft vervuiling klagen mensen 

vooral over de hondenpoep en het zwerfvuil. Soms wordt ook aangegeven dat de 

vervuiling vooral door jongeren wordt veroorzaakt. 

 

Veiligheid 

Sinds 2008: Percentage 

Verbeterd 6,5% 

Onveranderd 72,2% 

Verslechterd 12,2% 

Weet niet 9,0% 

 

Gezien de hoge absolute score en de reacties van mensen voelen zij zich over het 

algemeen veilig in hun buurt. Het grootste deel geeft aan dat hier sinds 2008 ook niks in 

is veranderd. Wat betreft criminaliteit geven mensen aan dat er soms drugs gedeald 

wordt of dat ze last hebben gehad van een inbraak, diefstal of vandalisme. 

 

Participatie 

Sinds 2008: Percentage 

Verbeterd 11,1% 

Onveranderd 59,8% 

Verslechterd 14,3% 

Weet niet 14,6% 

 

Over het algemeen geven bewoners geen hoog cijfer aan de participatie van anderen en 

zichzelf in de buurt. Degene die aangeven dat de situatie verslechterd is, verklaren dit 

vaak door te zeggen dat er minder contact en betrokkenheid is of dat minder activiteiten 

worden georganiseerd. Als mensen de betrokkenheid als positief ervaren, geven ze juist 

aan dat dit komt doordat er een activiteit heeft plaatsgevonden of dat de 

buurtvereniging goed werk doet. 
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Waardering inwoners voor ondersteuning gemeente 

Vraag 7: ondersteunt de gemeente initiatieven van inwoners uit wijken, buurten of 

dorpen in voldoende mate? 

 

Op een schaal van helemaal niet (1) tot zeer veel (10) geven de bewoners gemiddeld een 

5,9 voor de ondersteuning door de gemeente. Opvallend hierbij is dat 99 mensen deze 

vraag niet invullen en er ook 102 mensen zijn die niet weten of de situatie sinds 2008 

veranderd is: 

 

Sinds 2008: Percentage 

Verbeterd 9.5% 

Onveranderd 40,7% 

Verslechterd 7,5% 

Weet niet 42,3% 

 

De reacties op deze vraag zijn zeer divers. Een aantal mensen geeft aan dat zij het 

wijkplatform en de wijkavonden als een verbetering zien. Daarnaast zijn er ook een 

aantal mensen die klagen over de bureaucratie bij de gemeente en de trage respons van 

de gemeente. Een aantal mensen geeft aan dat er te weinig aandacht voor de dorpen is 

en te veel voor het centrum. Wat betreft concrete zaken wordt vooral ontevredenheid 

geuit over het plein De Deel en het ziekenhuis.  

 

Inzet organisaties 

Vraag 11: hoe waardeert u de inzet van de volgende organisaties voor een prettige en 

veilige woonomgeving? 

 

Bij deze vraag is het opvallend dat veel bewoners aangeven de vraag niet te kunnen 

beantwoorden. Bij de gemeente geldt dit voor 27,5%, bij de politie voor 30,0%, bij 

Carrefour voor 67,6% en bij Mercatus voor 68,8%. De respons bij de onderstaande 

gemiddeldes is dus aanmerkelijk lager dan bij andere vragen.  
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Ook voor de situatie sinds 2008 geldt dat veel bewoners aangeven niet te weten in 

welke mate deze veranderd is.  

 

Gemeente 

Sinds 2008: Percentage 

Verbeterd 8,0% 

Onveranderd 55,9% 

Verslechterd 5,5% 

Weet niet 30,7% 

 

Het aantal reacties op de gemeente is beperkt. De reacties zijn vooral negatief 

(bureaucratisch, weinig zichtbaar) en vaak wordt er aangegeven dat de gemeente aan 

concrete zaken meer aandacht zou moeten besteden (aanleggen zebrapad, onderhoud 

stoep). Eén persoon geeft aan dat door IGW de betrokkenheid van de burgers 

toegenomen is.  

 

Politie 

Sinds 2008: Percentage 

Verbeterd 9,5% 

Onveranderd 45,7% 

Verslechterd 9,9% 

Weet niet 34,9% 

 

Veel reacties bij deze vraag betreffen de politie. Een klein aantal mensen geeft aan deze 

vaak te zien, maar een veel groter aantal geeft aan dat zij de zichtbaarheid en 

bereikbaarheid van de politie te laag vindt.  
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Carrefour 

Sinds 2008: Percentage 

Verbeterd 4,8% 

Onveranderd 23,6% 

Verslechterd 0,9% 

Weet niet 70,7% 

 

Bij Carrefour zijn slechts een aantal reacties die ook nog eens zeer divers zijn: moeilijk 

bereikbaar, heel erg betrokken, goede thuiszorg, bureaucratisch/ veel vergaderen, 

verbetering door buurtbemiddeling, organiseert meer activiteiten.  

 

Mercatus 

Sinds 2008: Percentage 

Verbeterd 4,8% 

Onveranderd 19,5% 

Verslechterd 3,5% 

Weet niet 72,3% 

 

Ook bij Mercatus zijn de weinige reacties divers: varieert van ‘Mercatus staat altijd voor 

je klaar’ tot ‘als je belt, komen ze niet’. Over het algemeen zijn de commentaren echter 

positief.  

 

Kennis gemeente  

Vraag 12: weet de gemeente Noordoostpolder wat burgers belangrijk vinden voor hun 

leefomgeving?  

 

Gemiddelde: 6,3 

 

Sinds 2008: Percentage 

Verbeterd 8,4% 

Onveranderd 56,3% 

Verslechterd 10,1% 

Weet niet 25,2% 

 

Als positieve punten worden bij deze vraag vooral de enquêtes, het wijkplatform en de 

wijkbijeenkomsten genoemd. Er zijn echter meer negatieve kritieken die focussen op 

concrete situaties (waarbij erg vaak het voorbeeld van De Deel wordt genoemd) of 

waarbij bewoners aangeven dat de gemeente in het algemeen wel luistert, maar er 

uiteindelijk weinig mee doet.  

 

Behoefte tot informeren gemeente 

Vraag 13: hebt u behoefte om de gemeente te informeren over zorgen, verbeterpunten, 

ideeën, suggesties voor uw leefomgeving?  
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Gemiddelde: 4,2 (zeer hoge variatie: 81 mensen geeft bij deze vraag een 1, verder 

scoren de categorieën 3 tot en met 8 allemaal tussen de 17 en 36 respondenten)  

 

Sinds 2008: Percentage 

Verbeterd 6,6% 

Onveranderd 86,4% 

Verslechterd 2,5% 

Weet niet 4,5% 

 

Uit de opmerkingen bij deze vraag blijkt dat veel mensen die een 1 hebben ingevuld 

simpelweg geen noodzaak zien om contact te zoeken met de gemeente. Een aantal 

mensen geeft daarnaast aan dat zij geen behoefte hebben, omdat er toch niks mee 

gebeurd of dat zij niet direct naar de gemeente gaan maar naar een buurtplatform/ 

wijkraad. Mensen die positief reageren geven daarna een diverse opsomming van zaken 

waarover zij met de gemeente zouden willen praten (betere groenvoorziening, minder 

hondenpoep, ideeën voor park, meer speelvoorzieningen, verkeersoverlast, 

drugsdealers). 

 

Gelegenheid tot informeren gemeente 

Vraag 14. wordt u door de gemeente in de gelegenheid gesteld om hen te informeren 

over uw zorgen, verbeterpunten, ideeën, suggesties voor uw leefomgeving?  

 

Gemiddelde: 6,4 

 

Sinds 2008: Percentage 

Verbeterd 10,7% 

Onveranderd 62,0% 

Verslechterd 3,3% 

Weet niet 24,0% 

 

Dat een ruime 10% van de respondenten hier aangeeft dat zij meer in de gelegenheid 

worden gesteld om de gemeente te informeren is vooral te danken aan de verbeterde 

website, de wijkavonden, het burgerpanel en het wijkplatform. Een groot aantal 

negatieve reacties heeft voornamelijk als inhoud “klachten worden wel aangehoord, 

maar er wordt niets mee gedaan”. Hierbij wordt wederom een aantal keer verwezen 

naar de gang van zaken rond De Deel.  
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Bijlage 3: Nulmeting 2008 en de ontwikkeling 2008 -

2010 

 
Indeling van de gebieden naar de organisatie van de drie gebiedsteams. Alle figuren zijn 

ontleend aan de www.leefbaarometer.nl. 

 

Team De Zuidert, Centrum-Oost, Bant en Luttelgeest. 
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Team Revelsant, Espelervaart, De Erven, Emmelhage, Waterland, Espel en Creil. 

(Nb.: Emmelhage en Waterland zijn niet als afzonderlijk gebied opgenomen in de 

Leefbaarometer). 
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Team Rutten, Tollebeek, Nagele, Ens, Kraggenburg en Marknesse. 
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Ontwikkeling van de leefbaarheid in de periode 2008- 2010 

We splitsen het beeld uit tabel 3.2 (hoofdstuk 3) uit naar negen gebieden. Dit zijn 

gebieden met ten minste tien respondenten tijdens de straatinterviews. In De Zuidert 

ervaren inwoners op alle aspecten een (lichte) verbetering. In Nagele ervaren inwoners 

echter op alle aspecten een verslechtering van de situatie: 

 

 
Figuur: ontwikkeling van de leefbaarheid in de periode 2008-2010 zoals deze wordt 

ervaren door inwoners: schaal: 0 tot 1= verbetering, 0 = geen verandering, 0 tot -1 = 

verslechtering (bron: straatenquêtes 2010, voor negen gebieden met meer dan 10 

respondenten). 

 

Bovenstaande figuur maakt in een oogopslag duidelijk dat een gebiedsgerichte aanpak 

en maatwerk daarbinnen is gerechtvaardigd. 
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Bijlage 4: Respondentenlijst 
Respondent Functie Organisatie 

C. Lamens Chef basiseenheid  Politie 

K.J. Loosman Gebiedsregisseur IGW Gemeente Noordoostpolder 

J.W. van de Kraats Teamleider jeugd en IGW medewerker Welzijnsorganisatie Carrefour 

G. van Kruisbergen Teamleider welzijnswerk Welzijnsorganisatie Carrefour 

P. van der Schee Contactpersoon tien dorpen Woningcorporatie Mercatus 

G. Bastiaansen Voorzitter Dorpsbelang Espel 

B. Hogeveen Secretaris Dorpsbelang Espel 

R. Zuidera Lid Dorpsbelang Creil 

D. Boersma Secretaris Dorpsbelang Creil 

K. voor den Dag Secretaris Dorpsbelang Bant 

D. Bleumink Voorzitter Dorpsbelang Bant 

G. Schot Algemeen lid Dorpsbelang Luttelgeest 

M. van Tilburg Secretaris Dorpsbelang Luttelgeest 

L. Meyering Voorzitter Wijkplatform Centrum 

A. Dudink Penningmeester Wijkplatform Centrum 

A. Potter Voorzitter Wijkplatform De Zuidert 

H. Wiedijk Raadslid  PvvP 

E. van Elk Raadslid  Politieke Unie 

T. Jorna Raadslid  VVD 

H. Binksma Voormalig raadslid  VVD 

R. Kalk Voormalig raadslid  CDA 

J. Simonse Raadslid  CU-SGP 

J. Faber Voormalig raadslid  PvdA 

B. Lammers Raadslid  ONS 

J. Bakker Raadslid  GL 

A. Poppe Wethouder wijken Gemeente Noordoostpolder 

W. Ruifrok Wethouder dorpen Gemeente Noordoostpolder 

M. Broek Hoofd Woondiensten Woningcorporatie Mercatus 

R. van Kuik Directeur Welzijnsorganisatie Carrefour 

G. van Arendonk Wijkagent Politie 

J. van Benthem Wijkagent Politie 

M. Koedijk Wijkagent Politie 

J. Huizing Wijkagent Politie 

R. van Slooten Secretaresse IGW/ Secretaris Gem. Noordoostpolder/ 

wijkplatform De Zuidert 

W. Swart Manager IGW Gemeente Noordoostpolder 

H. Engels Lid Dorpsbelang Kraggenburg 

J. Overmars Voorzitter Dorpsbelang Kraggenburg 

C. Masteling Voorzitter Dorpsbelang Marknesse 

M. Strijk Secretaris Dorpsbelang Marknesse 

A. Steenstra Secretaris Dorpsbelang Nagele 

J.H. Krops Vice-voorzitter Dorpsbelang Nagele 

H. Kuper Voorzitter Dorpsbelang Ens 

M. Leene-van Dijk Secretaris Dorpsbelang Ens  

J. Swart Voorzitter Dorpsbelang Tollebeek 

S. Durieux Secretaris Dorpsbelang Tollebeek 
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Bijlage 5:  Schriftelijke bronnen 
 

Jaar Maan

dnr. 

(1 tot 

12) 

Titelbeschrijving 

2003 1 Gemeente Noordoostpolder, Toekomstvisie gemeente Noordoostpolder 

2030, ruimte voor kwaliteit, januari 2003. 

2008  Gemeente Noordoostpolder, Collegeprogramma 2008-2010, Verder bouwen, 

met hart voor Noordoostpolder van CDA, PvdA/ GroenLinks met 
ChristenUnie-SGP. Het gaat om een herzien collegeprogramma. De voorloper 

van dit collegeprogramma is het  Collegeprogramma 2006-2010 

GemeenteBelangen Woudenberg, CDA en ChristenUnie). 

2008 5 Gemeente Noordoostpolder, Woningcorporatie Mercatus Woondiensten 

Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Regiopolitie Flevoland, district 

Noord, basiseenheid Noordoostpolder/ Urk, Samenwerkingsovereenkomst 

IGW, 8 mei 2008. 

2009 9 Gemeente Noordoostpolder, Buurtbemiddeling Emmeloord, 24 september 
2009. 

2010 2 Concernmanagementteam gemeente Noordoostpolder, Notitie ‘reactie 

gemeente op evaluatie IGW’, 2010. 

2010 8 Gemeente Noordoostpolder, Pilot Buurthuis De Zuidert, augustus 2010. 

2009 5 Gemeente Noordoostpolder, Notitie invoering wijk- en dorpsschouw, 11 mei 

2009. 

2010  Carrefour, Reactie Carrefour op evaluatierapport, datum onbekend. 

2010 6 Gemeente Noordoostpolder, Uitwerking schouwpunten van Emmeloord 

Centrum, 15 juni 2010. 

2010 1 DSP Groep, Halverwege, evaluatie Integraal Gebiedsgericht Werken, 7 
januari 2010. 

2009 9 Gemeente Noordoostpolder, Uitwerking schouwpunten Espel, 30 september 

2009. 

2009 9 Gemeente Noordoostpolder, Uitwerking schouwpunten Kraggenburg, 24 

september 2009. 

2010 6 Gemeente Noordoostpolder, Uitwerking van de schouwpunten van 

Emmeloord De Zuidert, 22 juni 2010. 

2010 2 Mercatus, Reactie Mercatus Evaluatie Integraal Gebiedsgericht Werken, 8 

februari 2010. 

2009 4 Gemeente Noordoostpolder en Carrefour, Kosten buurtbemiddeling 2009 en 

2010, 29 april 2009. 

2009 5 Gemeente Noordoostpolder, Communicatieaanpak Integraal Gebiedsgericht 

Werken, mei 2009. 

2007 5 Gemeente Noordoostpolder, Visienotitie Integraal Gebiedsgericht Werken en 

Implementatieplan Integraal Gebiedsgericht Werken, inclusief B&W besluit 

van 3 mei 2007. 

2007 5 Gemeente Noordoostpolder, PowerPoint presentatie over Integraal 

Gebiedsgericht Werken, Vertrouwen in Wijk (5) en Dorp (10), voor de 
raadscommissie Samenlevingszaken, mei 2007.  

2006  Gemeente Noordoostpolder, Leefbaarheidsonderzoek 2006 door Move 

Research, 2006. 

  Per wijk en dorp een notitie ‘Beeldmerken en kenschetsen’ met een sterkte-



86 

 

zwakteanalyse en een toekomstperspectief, ongedateerd maar behorende 

bij de aanpak van de sociale structuurschets in de periode 2006-2007.  

  Gemeente Noordoostpolder, De toekomst van het Integraal Gebiedsgericht 

Werken (samen werken aan samen leven), datum onbekend. 

  Gemeente Noordoostpolder, Verslag interne bijeenkomst IGW, datum 

onbekend. 

  Gemeente Noordoostpolder, Integraal gebiedsgericht werken in 

Noordoostpolder, Tussenstand per 1 maart 2009, datum onbekend. 

  Gemeente Noordoostpolder, Notitie onderzoeksresultaten 

veiligheidsmonitor Noordoostpolder 2009, datum onbekend. 

  Gemeente Noordoostpolder, Projectjaarplan Integraal Gebiedsgericht 

Werken 2009, datum onbekend. 

  Gemeente Noordoostpolder, Projectjaarplan Integraal Gebiedsgericht 

Werken 2010, datum onbekend. 

2008 4 Gemeente Noordoostpolder, Werkdocument 2008/ 2009, april 2008. 

2010 11 Gemeente Noordoostpolder, IGW werkplan 2011, 17 november 2010. 

2008 4 Arcadis, Groeidocument IGW, Uitwerking van de 

samenwerkingsovereenkomst, 1 april 2008. 

2003  Leidelmeijer, K. en I. van Kamp, Kwaliteit van de leefomgeving en 

leefbaarheid. naar een begrippenkader en conceptuele inkadering, RIGO en 

RIVM in opdracht van het ministerie van VROM, 2003. 

2009  Ministerie van VROM/ WWI, Leefbaarheid door de tijd, 2009. 
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Bijlage 6: Ervaringen in andere gemeenten 
 

Veel gemeenten doen ervaringen op met Integraal Gebiedsgericht Werken. Er zijn veel 

goede voorbeelden en ook valkuilen. Twee veel voorkomende valkuilen komen we bij 

nagenoeg elke gemeente tegen: 

1 Burgers als consument in plaats van producent. Bestuurders willen graag ‘beter 

naar burgers luisteren’. De vaak eenzijdige aandacht voor beter luisteren dringt 

burgers, instellingen en bedrijven -onbedoeld- in de rol van consument die waar 

voor zijn geld moet krijgen. De burger produceert zelf niets maar is ontevreden 

wanneer zijn wensen niet door de overheid worden bediend. ‘Beter luisteren’ is 

meer dan het inventariseren van ‘wensenpakketten’. De valse suggestie is dat 

iedereen zijn zin krijgt. In de politiek en het openbaar bestuur is het juist de vraag 

hoe de verschillende belangen gewogen moeten worden: ‘wie krijgt zijn zin en wie 

niet?’. Een responsief bestuur doet signalen van burgers iets af als eigenbelang, 

maar volgt ze ook niet klakkeloos.  

2 Integraal Gebiedsgericht Werken staat in veel situaties nog veel los van de 

‘traditionele’ moederorgansiaties. Gebiedsmedewerkers botsen vaak met de geijkte 

structuren wanneer zij krachten en energie willen bundelen. Nogal eens moeten zij 

intern ‘leuren langs deuren’ voor de benodigde medewerking. Het ontbreekt vaak 

aan het benodigde mandaat en commitment om slagvaardig zaken voor elkaar te 

krijgen en verkokering te doorbreken. 

 

We geven enkele voorbeelden uit andere gemeenten (Enschede, Arnhem, Hoogeveen, 

Langedijk en Soest) om te laten zien dat gebiedsgericht werken overal sterk in 

ontwikkeling is. Gemeenten en hun partners zetten veel stappen en leren ‘al doende’. Zij 

passen hun aanpak gaande weg aan en leren ook van elkaar.73 

 

CREËREN VAN INZICHT IN DE SITUATIE IN ENSCHEDE MET HET PROJECT WENS 

In Enschede organiseert de gemeente de samenwerking met Politie, Brandweer, 

woningcorporaties, Openbaar Ministerie, bewoners, ondernemers, verenigingen, 

scholen en maatschappelijke instellingen rondom Wijkveiligheid Enschede (WENS). De 

volgende doelen worden onderscheiden:  

1 Overzicht krijgen van de veiligheid in een wijk (weten wat speelt). 

2 Inzicht krijgen in de onveiligheid in een wijk (weten waarom er knelpunten zijn). 

3 Het verbeteren van de veiligheid in wijken en de stad door speerpunten te bepalen 

en actiepunten gezamenlijk uit te voeren. 

4 Benchmarking en trendontwikkeling mogelijk maken.  

5 Burgers en ondernemers informeren over (wijk)veiligheid. 

 

De partners organiseren zowel overzicht via de ‘harde cijfers’, inbreng van deskundigen 

en inbreng van bewoners, ondernemers en wijkraden ten behoeve van een ‘foto’ van de 

                       

 
73

  Daartoe organiseerde de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) in 2009 bijvoorbeeld het programma ‘In actie met burgers’ waar 100 

gemeenten met elkaar optrokken in zeventien lokale proeftuinen, onder meer over 

gebiedsgericht werken. 
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wijk en de vervolgens de speerpunten per wijk. Dit draagt bij aan maatwerkoplossingen 

per wijk. 

 

INTERNE REGIE AFSTEMMEN OP EXTERNE REGIE IN ARNHEM 

Gemeente Arnhem zet in een aantal wijken participatiecoaches in om de situatie bij 

zogenoemde ‘multi-probleemgezinnen’ in kaart te brengen en hen te begeleiden om 

zelfstandig weer regie op hun leven te krijgen. De projectleider wil voorkomen dat de 

participatiecoaches in de wijk ‘loszingen’ van de samenwerkende organisaties 

(waaronder de gemeente). Daartoe organiseert zij actief mandaat bij alle partners. Het 

mandaat zorgt er in de praktijk voor dat de participatiecoaches de mogelijkheden 

hebben snel en daadkrachtig te kunnen opereren zonder belemmerd te worden door 

procedures en regels. De participatiecoach beschikt in de wijk over een zekere 

doorzettingsmacht om problemen op te lossen: zij kunnen deuren openen waar die  

normaal gesloten zijn. Waar deuren toch gesloten zijn hoeft de participatiecoach niet te 

‘leuren langs deuren’: het mandaat fungeert als een breekijzer vanwege het 

commitment van management en directieteam.74  

 

HOOGEVEEN: INWONERS BEPALEN ZELF HET BELEID MET WIJKBUDGETTEN 

De gemeente Hoogeveen heeft sinds 2007 ervaring met de zogenoemde  

‘Smederijen’ in het kader van wijk- en dorpsgericht werken. Hiermee beoogt het 

gemeentebestuur bewoners bewust te maken van het feit dat ze zelf hun leefomgeving 

mede kunnen bepalen en kunnen sturen. De gemeente is daartoe een 

samenwerkingsverband aangegaan met drie woningcorporaties, stichting Welzijn en de 

politie. Er starten tien Smederijen. Voor iedere Smederij wordt een initiatiefgroep 

samengesteld met bewoners, met als taak om ideeën, wensen en initiatieven te 

inventariseren vanuit het dorp. De initiatiefgroepen worden hierbij ondersteund door 

een gebiedsregisseur. Bewoners kiezen voor welke ingebrachte initiatieven het budget 

wordt ingezet. In eerste instantie gaat het hier om ideeën voor de zogenaamde ‘korte 

klap’. Dat wil zeggen: ideeën voor het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp die op 

korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Voor iedere Smederij is een budget 

beschikbaar gesteld. Het doel van de ‘lange klap’ is om een ontwikkelplan op te stellen 

voor de lange termijn. Daarvoor wordt een begeleidingscommissie ingesteld.75 Om te 

voorkomen dat de toekomstagenda niet realistisch is, wordt vooraf een 

haalbaarheidsanalyse uitgevoerd om ‘kansen en obstakels’ in beeld te krijgen. 

 

DORPSGERICHT WERKEN IN LANGEDIJK: AFBAKENING VAN GROOT BELANG 

Sinds 2003 kent de gemeente Langedijk Dorpsgericht Samenwerken (DGS). De gemeente 

beschouwt Dorpsgericht Samenwerken als een specifieke vorm van interactief werken. 

De dorpsplatforms en -raden willen vooral meepraten en meedenken over de eigen 

directe leefomgeving waar je als bewoner dagelijks mee te maken hebt. De agenda van 

                       

 
74

  Partners+Pröpper, Participatie door Empowerment in gemeente Arnhem, maart 2010 (in 

samenwerking met TNO). 
75

  Bron: rekenkamercommissie Hoogeveen, Meedoen in Hoogeveen? Onderzoek naar de 

kwaliteit van burgerparticipatie in de gemeente Hoogeveen, door Partners+Pröpper, 12 mei 

2010. 
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DGS is de afgelopen jaren echter steeds breder geworden en dat een belangrijkste 

oorzaak van onduidelijkheid bij de dorpsplatforms over wat hun rol en invloed precies is. 

De agenda van DGS is bovendien erg vol: dorpsplatforms ervaren te weinig tijd en 

ruimte om met voldoende diepgang en aandacht over alle onderwerpen te kunnen 

praten. De gemeente Langedijk heeft ervaren dat een goede afbakening van het DGS 

van groot belang is. Daartoe zijn recent onder meer de volgende adviezen aan de 

gemeenteraad gedaan: 

1 Beperk de onderwerpen die binnen DGS aan de orde komen tot ‘leefbaarheid’ en 

‘veiligheid’ in de dorpen. Overige onderwerpen krijgen elders een plaats in het 

gemeentelijke participatiebeleid (zie figuur 3.8). 

2 In DGS komen uitsluitend onderwerpen naar voren die voor bewoners van 

betreffende dorpen merkbare gevolgen hebben. Geef dorpsplatforms wel een 

adviesrol over de manier waarop bewoners betrokken zouden moeten worden bij 

gemeentebrede onderwerpen. 

3 De doelen van DGS zouden moeten zijn het benutten van kennis en ervaring van 

dorpsbewoners om de kwaliteit van leefbaarheids- en veiligheidsbeleid te 

verbeteren, een geregelde dialoog tot stand brengen tussen bewoners en de 

gemeente en ruimte bieden aan eigen ideeën en initiatieven van dorpsbewoners 

die bijdragen aan leefbaarheid en veiligheid. 

 

  Gemeentebreed beleid of projecten of onderwerpen waarvan wordt afgesproken 

dat ze niet onder DGS vallen 

 

 

A
fb

a
k

e
n

in
g

 D
G

S
 

 

Leefbaarheid en veiligheid op dorps-, wijk- of buurtniveau 

v
a

n
 ‘

k
le

in
’ 

n
a

a
r 

‘g
ro

o
t’

 

– Planning beheer en onderhoud  

– Kwaliteit woonomgeving 

– Groenbeleid 

– Openbare verlichting 

– Evenementen 

– Kwaliteit van vaarwegen 

– Speelvoorzieningen 

– Riolering 

– Verkeersveiligheid 

– Kunstwerken 

– Herinrichting van straten 

– Parkeren 

– Straatafval 

– Sociale veiligheid 

  Strikt individuele wensen, vragen of problemen die rechtstreeks aan de 

gemeente moeten worden gemeld 

 

Figuur: afbakening van Dorpsgericht Samenwerken in de gemeente Langedijk.
76

 

 

Gemeente Soest: versterken van integraal, gebiedsgericht werken  

Ruim tien jaar geleden is de gemeente Soest gestart met wijkgericht werken en het 

opbouwen van een netwerk aan wijkbewonersteams. Gebiedsgericht werken is, net als 

Integraal Gebiedsgericht Werken, een werkwijze. De organisatie en cultuur binnen de 

organisatie en de wijze van werken moeten daar nog verder op aansluiten. Startpunt 

hierin vormt het verbinden van de afzonderlijke inhoudelijke opgaven met elkaar. 

Integraal Gebiedsgericht Werken krijgt zodoende vorm binnen de ‘staande’ organisatie, 

                       

 
76

  Bron: Partners+Pröpper, Naar een gedragen beleid van dorpsgericht samenwerken in 

Langedijk, 2010. 
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via een gemeenschappelijke professionele werkwijze die het mogelijk maakt qua aanpak 

en organisatie flexibeler in te spelen op de situatie (maatwerk).  

 

Om de ‘staande’ organisatie hierin te ondersteunen is een van de voorstellen om op een 

centrale plek in de organisatie een eenheid op te richten. Het idee is dat deze eenheid 

fungeert vanuit de afdeling Bedrijfsvoering en niet vanuit de lijn zoals de laatste jaren 

steeds het geval was. Binnen deze eenheid is een (relatief) onderscheid tussen front- en 

backoffice. De frontoffice bestaat uit een aantal medewerkers dat als aanspreekpunt 

voor wijkbewonerteams en partnerorganisaties fungeert. Vanuit de backoffice zorgen zij 

voor facilitering van de interactie tussen wijk/ gebied en gemeentebestuur.77 

 

                       

 
77

  Bron: gemeente Soest, Nota gebiedsgericht werken, Herijking wijkgericht werken, (ter 

bespreking op 9 december 2010 door de gemeenteraad Soest), door Partners+Pröpper. 
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Bijlage 7:  Tabel overzicht kosten IGW 
 

Op basis van een quickscan is de onderstaande tabel samengesteld met daarin de 

kosten van het Integraal Gebiedsgericht Werken in de jaren 2007-2011. In deze tabel zijn 

mogelijke inverdieneffecten niet opgenomen. De personeelskosten uit de rekening van 

2008 zijn opvallend hoger in de voorgaande jaren omdat de overheadkosten hoog zijn. 

De reden is dat medewerkers van de gemeente die geen deel uitmaken van het team 

IGW veel uren op het project IGW hebben geschreven. Er zijn geen medewerkers extra 

voor aangenomen, dus de uren die op IGW zijn geschreven leiden tot minder uren voor 

andere werkzaamheden. Er is dus geen sprake van een toename van de uitgaven door 

de gemeente.78 

 

 Personeelskosten Overige/ 

werkbudget 

Totaal 

2007 begroting nihil € 34.900 € 34.900 

2007 rekening € 76.0211 € 81.457 
€ 157.478

1 

2008 begroting € 255.000 € 115.000 € 370.000 

2008 rekening € 804.3562 € 77.684 
€ 882.034

 

2009 begroting € 265.000 € 180.0663 € 445.066 

(€ 670.322
1
) 

2009 rekening € 485.8941 € 140.984 
€ 626.878

1 

2010 begroting € 275.000  

 

€ 107.975 
€ 382.975  

(€ 638.170
1
) 

2011 begroting € 205.000 € 135.0004 
€ 340.000 

1 Inclusief opslag in verband met overhead kosten. 
2 Inclusief opslag in verband met overhead kosten. Voor een deel zijn de op rekening 

basis hogere loonkosten te verklaren doordat een externe projectleider is 

aangesteld. Daarnaast was IGW in 2008 wennen voor de organisatie. In deze diffuse 

periode is achteraf bezien niet in lijn met het gangbare beleid tijd verantwoord. Ten 

opzichte van de latere jaren 2009 en 2010 heeft 2008 een extra last van circa € 

250.000 voor IGW. Deze hogere last op IGW geeft een identiek lagere last op 

andere organisatieonderdelen. Per saldo is het effect voor de jaarrekening 2008 

nihil. 
3 € 180.066 is opgebouwd uit € 110.000 die bij de primitieve begroting was 

opgenomen, € 37.316 overheveling restantbudget IGW uit 2008 en € 32.750 

aanvullend beschikbaar gesteld budget bij de voorjaarsrapportage 2009. 
4 Waarvan € 25.000 buurtbemiddeling en € 75.000 dorpen en wijken. 

 

Bronnen:  

– De toekomst van het Integraal Gebiedsgericht Werken (samen werken aan samen 

leven). 

– Projectjaarplan Integraal Gebiedsgericht Werken 2009. 

                       

 
78

  Bron: mondelinge toelichting van de gemeente, dit is niet geverifieerd aan de hand van 

documentatie. 
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– Projectjaarplan Integraal Gebiedsgericht Werken 2010. 

– IGW werkplan 2011. 
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Bijlage 8: Organisatorische inbedding van het IGW 
 

Deze bijlage geeft een mogelijke concretisering en verdere uitwerking van aanbeveling 5 

(zie hoofdstuk 1). 

 

a De eenheid (of het team) faciliteert de interactie, participatie, communicatie en 

informatie vanuit het gemeentebestuur met de samenleving en in het bijzonder de 

wijken. Voor wijkbewoners vormt de eenheid een eenduidig aanspreekpunt, zonder 

te fungeren als een noodzakelijke schakel (waarbij de eenheid ‘tussen’ het bestuur 

en de samenleving staat). 

b Dit faciliteren kan onder meer bestaan uit: 

– Het opbouwen en onderhouden van een netwerk. 

– Het opbouwen van een relatiebeheersysteem. 

– Het verzamelen en ontsluiten van kennis en relaties vanuit de wijk / de 

samenleving (faciliteren van ‘verkennerrol’). 

– Het organiseren van een digitaal wijkinformatiesysteem. Zie aanbeveling 2B 

– Het vervullen van de faciliterende regierol. 

– Het verbinden van interne en externe partijen met het oog op een integrale 

aanpak. Het bevorderen van beleidscoördinatie. 

c De eenheid kan in bijzondere omstandigheden ook een zogenaamde ‘mariniersrol’ 

vervullen zoals die in de gemeente Rotterdam is ontwikkeld. Bij impasses in een 

slagvaardige wijkaanpak als gevolg van problemen binnen de organisatie of het 

gemeentebestuur, kan de eenheid dit met gezag bij de gemeentesecretaris / het 

college agenderen om op korte termijn een doorbraak te bewerkstelligen. 

d Binnen deze eenheid is er (relatief) onderscheid tussen front- en backoffice. De 

frontoffice bestaat uit een aantal personen die als aanspreekpunt voor de 

wijkbewoners en -partners fungeren. Vanuit de backoffice wordt in brede zin de 

interactie tussen wijk/ samenleving en gemeentebestuur gefaciliteerd (zie 

aanbeveling 3). 

e De eenheid fungeert vanuit de staf en niet vanuit de lijn. Integraal Gebiedsgericht 

Werken wordt niet vanuit de structuur (matrixstructuur) bevorderd, maar via een 

door alle beleidsprofessionals geïnternaliseerde werkwijze. Startpunt hierin vormt 

het verbinden van afzonderlijke inhoudelijke opgaven met elkaar. Structurering 

vindt plaats door een gemeenschappelijke professionele werkwijze die het mogelijk 

maakt qua aanpak en organisatie flexibel in te spelen op de situatie en de 

samenwerking met partners(maatwerk). 

 

We geven de punten a tot en met e schematisch weer in de onderstaande figuur: 
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Figuur: mogelijkheid voor (verdere) organisatorische inbedding van het IGW. 
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