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Inleiding: 
 
Voor u ligt de notitie ‘Bevorderen van de bewonersparticipatie’ van de gemeente 
Rijswijk. 
 
Deze notitie is met name gericht op de bewonersorganisaties en de georganiseerde 
vorm van bewonersparticipatie.  
In het eerste hoofdstuk wordt de landelijke ontwikkeling in beeld gebracht. 
Het tweede hoofdstuk omschrijft de bewonersparticipatie. Hoofdstuk drie geeft een 
beeld van de bewonersorganisaties in de gemeente Rijswijk. 
Vanaf hoofdstuk vier worden daadwerkelijke voorstellen gedaan om tot versterking 
van de bewonersorganisaties te komen cq. de bewonersparticipatie te bevorderen. 
De acties die hieruit voortvloeien zijn in hoofdstuk 5 verwoord. 
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1. Ontwikkeling in landelijke regelgeving leidt tot andere aanpak. 
a) Prestatieveld 1 in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Op 1 januari 2007 trad de Wmo in werking. De Wmo is een participatiewet waarvan 
de hoofddoelstelling is om, door meer betrokkenheid bij elkaar en zorg voor elkaar, 
de drempels tot meedoen te slechten. De opdracht aan gemeenten is om, binnen dit 
richtinggevende wettelijk kader, een samenhangend lokaal beleid te ontwikkelen dat 
“meedoen” mogelijk maakt en dat “dicht bij de burger” wordt uitgevoerd. 
 
In de Wmo definiëren we maatschappelijke ondersteuning in negen prestatievelden. 
Het bevorderen van de bewonersparticipatie, het doel van deze notitie, valt onder het 
eerste prestatieveld. We omschrijven dat als volgt : het bevorderen van sociale 
samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten.   
 
In het Wmo-beleidskader 2008 – 2012 van de gemeente Rijswijk stellen wij over dit 
prestatieveld het volgende: samen leven betekent verantwoordelijkheid voelen voor 
elkaar en voor de directe omgeving. Dit noemen we“actief burgerschap”. Taak van de 
gemeente is het scheppen van voorwaarden voor de sociale samenhang. Mensen 
moeten elkaar kunnen ontmoeten en ze moeten bij de ontwikkelingen in hun directe 
omgeving worden betrokken.  
Als beleidsvoornemen tot het bevorderen van de sociale samenhang noemen we: 

• intensiveren van de bewonersparticipatie; 
• versterken van betrokkenheid bij de eigen buurt door bewonersorganisaties 
    actief te betrekken bij leefbaarheidsoverleggen en  
• de communicatie met de wijk/buurtbewoners versterken. 

 
Hoewel de Wmo met name gericht is op bewoners die het op eigen kracht moeilijk 
kunnen redden, geldt bij het bevorderen van de bewonersparticipatie dat we ons juist 
richten op álle inwoners van Rijswijk.  
 
b) Het programma Welzijn Nieuwe Stijl 
De Wmo vraagt de maatschappelijke ondersteuning anders en beter te organiseren 
tussen gemeente, instellingen en burgers. We moeten/ de gemeente moet beter 
beantwoorden  aan de vraag, ons meer richten  op het behalen van resultaten en de 
aanpak moet efficiënter. Sinds de invoering van de wet zijn diverse veranderingen 
doorgevoerd in lokale samenwerking. 
 
Om een stap verder te komen met de vernieuwing en het in volle breedte uitvoeren 
van de Wmo is meer nodig, zo blijkt uit de eerste evaluatie van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau. Uit deze evaluatie is gebleken dat vooral het verbeteren van 
de (sturings)relatie tussen gemeenten en welzijnsinstellingen en de verbetering van 
de kwaliteit van professionaliteit van het welzijnswerk een extra impuls kunnen 
gebruiken. Om deze impuls te geven is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport gestart met het programma Welzijn Nieuwe Stijl. Welzijn Nieuwe Stijl moet 
gezien worden als ondersteunend aan en stimulerend voor verbeterinitiatieven die 
gemeenten en instellingen zelf ontplooien. De eigen kracht van alle partijen staat 
hierbij centraal. Dit houdt in:  

• de sociale infrastructuur zoveel mogelijk versterken door het bevorderen van 
het zelforganiserend vermogen van de samenleving; 

• bij de uitvoering van activiteiten stellen we “eigen kracht” en “eigen 
verantwoordelijkheid” als een belangrijk uitgangspunt. 
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2. Bewonersparticipatie. 
 
a) Wat is bewonersparticipatie? 
Bewoners spannen zich vaak vrijwillig in voor hun buren, buurt of 
vrijwilligersorganisatie. Ze werken indien nodig hierin samen met instellingen of 
gemeente. De sociale samenhang en leefbaarheid van hun buurt hebben de 
betrokken bewoners als peilers. Zij zijn onmisbaar voor het borgen van de kwaliteit 
van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Er is veel vertrouwen in de 
vitaliteit en veerkracht van de Rijswijkse burgers. Mensen die actief participeren in de 
samenleving blijven langer zelfstandig en kunnen meer richting geven aan hun leven 
dan mensen die langs de zijlijn staan.  
 
Bewonersparticipatie is een vorm van actief burgerschap. “Actief burgerschap 
behelst het deelnemen aan en verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappij. 
Het vereist van burgers dat ze competenties ontwikkelen om die verantwoordelijkheid 
te kunnen nemen en dragen en het vereist van instituties dat zij burgers daartoe 
uitnodigen, ondersteunen en toerusten” (definitie Universiteit van Amsterdam ).  
 
Bij bewonersparticipatie is er een relatie tussen overheid en bewoners. De overheid 
kan bijdragen aan het faciliteren van bewonersparticipatie.  
 
b) Waarom is bewonersparticipatie onmisbaar? 

• Bewonersparticipatie is onmisbaar om de gemeente op het juiste spoor te 
zetten en te houden: doet de gemeente de goede dingen, en doet de 
gemeente die dingen goed; 

• Bewoners beschikken over kennis over en ervaring in hun eigen leefgebied;  
• Optimaal benutten van de kennis, ervaring en creativiteit van de Rijswijkse 

bewoners zorgt voor beter beleid en betere uitvoering; 
• Last but not least: de gemeente kan het niet alleen. Rijswijk kan niet schoon, 

heel veilig, sociaal, ondernemend en creatief zijn als bewoners niet 
meedenken, meepraten en meewerken; 

Motieven van bewoners om deel te nemen aan de participatie zijn: 
• Het verhogen van het eigen woongenot; 
• Het opdoen van sociale contacten of een zinvol tijdverdrijf; 
• Ontwikkeling; 
• Waardering; 
• Helderheid/duidelijkheid; 
• Gefaciliteerd worden. 

 
c) Vormen van bewonersparticipatie.   
Bij bewonersparticipatie is sprake van meerdere vormen: 

• georganiseerd en ongeorganiseerd; 
• structureel en incidenteel en 
• algemeen wijkbelang1 en sociaal culturele activiteiten (om sociale cohesie te 

bevorderen).  

                                                 
1 Het belang van alle bewoners in een wijk als geheel. Het algemene belang stijgt uit boven het belang 
van individuele bewoners of deelbehartigers. 
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Bewonersorganisaties gaan over de georganiseerde participatie voor buurt en wijk. 
Hun activiteiten hebben meestal een structureel karakter en gaan zowel om het 
algemeen wijkbelang als om bevordering van sociale cohesie.  
Daarnaast zijn er: 

• ongeorganiseerde, losse initiatieven, die niet altijd zijn gekoppeld aan een 
bewonersorganisatie. Deze initiatieven zijn meestal het organiseren van 
sociaal culturele activiteiten; 

• georganiseerde losse initiatieven, die zowel een incidenteel als een 
structureel karakter kunnen hebben.  

 
Deze notitie gaat over de bewonersorganisaties en de georganiseerde vorm 
van bewonersparticipatie. Losse bewonersinitiatieven zijn ook zeer waardevol. 
Daarom faciliteren we deze ook. Vanuit de gemeente zijn daar budgetten voor.  
En doordat de gemeente inzet van de welzijnsinstelling inkoopt kunnen mensen, 
indien nodig, worden ondersteund om een activiteit zelf te kunnen uitvoeren en hun 
verantwoordelijkheid hiervoor te dragen.  
    
 
d) Afbakening van de participatie. 
Bij bewonersparticipatie is het belangrijk dat helder is tot waar de participatie reikt. 
De zogenaamde participatieladder onderscheidt vijf participatievormen met 
oplopende bevoegdheid. In de participatieladder is zichtbaar welke rollen burgers, 
andere partners en overheden hebben op verschillende treden van de trap. De 
verschillen uiten zich in de mate van beïnvloeding die de spelers hebben.  
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Afbeelding: participatieladder 
 
In onderstaande tabel is de rol van burger en overheid uitgewerkt voor de 
verschillende treden van de participatieladder 
Participatie-
treden 

Rol burger Rol overheid Inspraak/participatie 

Meebeslissen Initiatiefnemer Biedt ondersteuning en 
laat beleidsvorming 
aan participanten over 

Participatie 

Coproduceren Medebeslisser binnen 
randvoorwaarden/ 
Samenwerkingspartner op 
basis van gelijkheid 

Bestuur besluit over 
beleid met 
inachtneming van 
vooraf vastgestelde 
randvoorwaarden/ 
Bestuur 

Participatie 

Adviseren Adviseur Bepaalt beleid, maar 
staat open voor andere 
ideeën en oplossingen 

Inspraak/ 
Participatie 

Raadplegen Geconsulteerde 
gesprekspartner 

Bepaalt beleid en geeft 
mogelijkheid tot 
commentaar, maar 
hoeft daaraan geen 
consequenties te 
verbinden 

Inspraak 

Informeren Doelgroep onderzoek, 
voorlichting/geeft geen 
input. 

Voert zelfstandig beleid 
en verschaft hierover 
informatie 

Inspraak 

Tabel: rollen in de participatieladder 
 
Wanneer de gemeente  burgers informeert of raadpleegt, dan heeft de burger 
inspraak in het proces. Heeft de burger de rol van coproducent of meebeslisser dan 
participeert de burger. Bij een adviserende rol kan zowel sprake zijn van inspraak als 
participatie. 
 
Merk op dat de bovenste drie treden om een organisatievorm vragen, individuele 
bewoners hebben hiervoor geen mandaat. De bewonersorganisatie komt hier dus 
automatisch om de hoek kijken. Het mag duidelijk zijn dat bij versterking van de 
bewonersorganisaties het met name om de participatievormen meebeslissen, 
coproduceren en adviseren gaat.  
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3. Bewonersorganisaties in Rijswijk. 
a) Hoe is het nu? 
Rijswijk kent op dit moment twaalf bewonersorganisaties2 die tezamen voor een 
redelijk goede ruimtelijke dekking zorgen. Ze hebben allemaal een min of meer 
overeenkomstige doelstelling, te weten het behoud en het verbeteren van de 
leefbaarheid in het desbetreffende gebied. Via het signaleren en het nemen van actie 
wordt aan het algemeen wijkbelang gedaan.  
 
In de participatie van bewoners zien wij de bewonersorganisaties als aanjagers en 
ondersteuners voor participatie vanuit de wijken3.  
 
Bewonersorganisaties zijn niet de enige groepen bewoners die zich in een wijk met 
bewonersparticipatie bezig houden. Ook andere groepen doen dat; zoals: 
actiegroepen, sociaal-culturele vrijwilligersorganisaties, huurdersverenigingen en –
commissies, belangengroepen, vrouwengroepen, jongerenorganisaties, 
ouderenorganisaties en informele en/of incidentele groepen (bijvoorbeeld voor het 
organiseren van een straatfeest). Bewonersorganisaties hebben ten opzichte van 
deze groepen een bijzondere positie. Ze richten zich op het algemeen wijkbelang. 
Dat betekent dat zij zich niet beperken tot een bepaald thema, een bepaald deel van 
hun leefgebied of het belang van een bepaalde groep. Door de breedte van hun 
insteek zijn bewonersorganisaties voor de gemeente het eerste aanspreekpunt voor 
zaken die de wijk betreffen. De bewonersorganisatie is de spreekbuis van de wijk, die 
in overleg met anderen namens de wijk met de gemeente spreekt en overlegt. Haar 
taak is om de wijk aan het woord te laten en haar achterban te betrekken. 
 
Sommige bewonersorganisaties concentreren zich vooral op het algemeen 
wijkbelang en/of  reageren op plannen van de gemeente.  Andere ontwikkelen 
daarnaast ook sociaal-culturele activiteiten voor wijkbewoners en/of plannen voor 
verbetering van de leefbaarheid, de veiligheid en/of de sociale kwaliteit van hun wijk. 
Sommige organisaties spannen zich zeer in om zoveel mogelijk bewoners bij hun 
activiteiten te betrekken en slagen daar ook in. Maar er zijn ook wijken waar het niet 
of nauwelijks lukt om de bewonersorganisatie te vernieuwen en te verjongen. Die 
verschillen brengen met zich mee dat de behoefte van organisaties aan faciliteiten 
sterk kan verschillen. De één kan niet zonder professionele ondersteuning, de ander 
kan die best missen. 
 
b) Wijkgericht werken en bewonersorganisaties. 
Het wijkgericht werken heeft in de afgelopen twee decennia een vogelvlucht 
genomen in Nederland. Ook Rijswijk ziet in wijkgericht werken een hanteerbaar 
middel om de wijk leefbaarder te maken, bestuur en bewoners dichter bij elkaar te 
krijgen en de eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en sociale samenhang 
van bewoners te vergroten. Deze doelen van wijkgericht werken brengen we tot 
stand in nauwe samenwerking met de kernpartners (corporaties, 
welzijnsorganisaties, politie en bewoners) en andere relevante (wijk)partijen.  

                                                 
 
 
2 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de Rijswijkse bewonersorganisaties. 
3 Waar ‘wijken’ wordt gebruikt wordt het gebied bedoeld waar de bewonersorganisatie actief in is, ook 
als dit een buurt betreft. 
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Daarbij is de rol en participatie van bewoners cruciaal. Het zijn de bewoners die bij 
uitstek merken of de gezamenlijke inspanningen in hun woonomgeving -wijk, buurt 
en straat- leiden tot de gewenste resultaten. Zij vormen daarmee een belangrijke 
sleutel tot het succes van wijkgericht werken. Met andere woorden 
bewonersparticipatie is cruciaal bij het wijkgericht werken. 
Een natuurlijke partner in het wijkgericht werken is de bewonersorganisatie. De 
bewonersorganisatie bestaat uit betrokken bewoners die georganiseerd zijn op het 
niveau van een wijk of buurt en in die hoedanigheid veel kennis bezitten over het 
leefgebied. Zaken die spelen in buurt of wijk vangen de bewonersorganisatie op en 
zij kanaliseren deze 
 
Voor het wijkmanagement is de kerndoelstelling het bevorderen van de leefbaarheid 
en betrokkenheid in wijken en buurten.  
De wijken waarin alle samenwerking van partners rondom een wijkplancyclus4 
verloopt noemen we programmawijken. In deze methodiek van werken is volop 
ruimte voor bewoners. In de analysefase leveren zij informatie aan (bijvoorbeeld door 
enquêtes, vraagrondes, bewoneravonden). De bewoners worden geïnformeerd over 
de thema’s van de wijkagenda, daarna worden ze betrokken bij het opstellen van de 
activiteiten van het wijkprogramma, waarbij een rol voor bewoners bij de uitvoering 
van de activiteit een voorwaarde is. Vervolgens kunnen de bewoners bij het 
wijkverslag hun “opinie” kwijt over de mate van succes van de wijkplancyclus in hun 
wijk.   
Bewonersorganisaties hebben een adviserende en meebeslissende rol bij het 
opstellen van de wijkagenda en het wijkprogramma in de programmawijken. Dit valt 
onder het coproduceren uit de participatieladder. Zij delen deze rol met het 
gemeentelijke wijkmanagement, Welzijn Rijswijk en de corporaties.  
Belangrijk bij het bovenstaande is te melden dat de bewoners individueel, als 
bewonersorganisatie én als groep bewoners betrokken worden. Het wijkmanagement 
stelt zich tot doel bij elke stap de vorm van bewonersparticipatie goed voor te (laten) 
bereiden en te begeleiden. 
Het implementeren van de wijkplancyclus is arbeidsintensief. Het is qua capaciteit 
onmogelijk voor het wijkmanagement en participerende partijen om wijkplancycli 
gelijktijdig te laten lopen in alle wijken van Rijswijk.  
 
Een doorlopende afstemming en samenwerking in buurten en wijken is echter wel 
mogelijk. Hierbij wordt de integrale samenwerking aan leefbaarheid in wijken en 
buurten beheerd. Deze wijken noemen we beheerwijken. Dat wil zeggen dat 
signalen in de wijk vertaald worden in concrete acties om achterliggende problemen 
aan te pakken. Interventies zijn in dit soort wijken mogelijk, waarbij partijen integraal 
samenwerken, maar er wordt geen samenhangend wijkprogramma opgesteld. Het 
wijkmanagement heeft hier een coördinerende en faciliterende rol.  

                                                 

4 Om de leefbaarheid te verbeteren werkt het team wijkmanagement van de gemeente met een 
wijkplancyclus voor de korte termijn (2-5 jaar). De wijkcoördinatoren begeleiden deze cyclus. Samen 
met de kernpartners en relevante (wijk)partijen halen ze naar boven wat bewoners van hun buurt 
vinden en wat ze anders zouden willen. Op basis van deze informatie wordt een wijkagenda 
opgesteld. Uit deze agenda worden thema’s gekozen voor het wijkprogramma. Deelnemende partners 
voeren dit programma uit. 

 

 8



Zowel bij de programmawijken als bij de beheerwijken is er sprake van effectief 
opdiepen van vragen op sociaal en op fysiek terrein. De wijkcoördinator van de 
gemeente in samenwerking met de multidisciplinair welzijnswerker begeleidt de 
bewonersorganisatie in de samenwerking met de gemeente en derden.  
 
c) Valkuilen bij participatie door bewonersorganisaties. 
Bij het organiseren van  bewonersparticipatie door middel van samenwerking met de 
bewonersorganisaties ligt een aantal valkuilen op de loer. De vier belangrijkste zijn: 

1. het punt van de vertegenwoordiging, in hoeverre spreekt een 
bewonersorganisatie voor de hele wijk, is zij er een goede afspiegeling van 
(het punt van de representatie/ het erbij betrekken van de achterban);  

2. in hoeverre komt het echt meepraten en meedoen goed van de grond (het 
punt van expertise en bevoegdheid); 

3. te weinig vrijwilligers om de taak uit te voeren. 
4. voelen bewonersorganisaties zich genoeg serieus genomen? 

 
Bij 1) Het is een gegeven dat het aantal direct en inhoudelijk bij de buurt en wijk 
betrokken bewoners verschilt. Bewoners zijn wel betrokken, maar die betrokkenheid 
loopt eerder via familie en vrienden, werk, sport en verenigingsleven en is niet zozeer 
buurtgebonden. Bij bewonersorganisaties kan het gaan om een selecte groep van 
betrokken bewoners. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, als maar op een goede 
en structurele manier feeling gehouden wordt met wat er in de wijk leeft. Waar dit niet 
voldoende gewaarborgd is, kan een bewonersorganisatie een naar binnen gekeerde 
club van mensen worden die “voor eigen parochie preekt”. Daarnaast is het 
betrekken van niet-westerse bewoners nog eens een extra aandachtspunt. 
 
Bij 2) Dat het echt meepraten en meedoen vaak niet goed van de grond komt heeft 
meerdere oorzaken. Enerzijds ontbreekt het bewonersorganisaties nog wel eens aan 
expertise. En dan gaat het niet altijd om feitelijke kennis over wijk of buurt, maar kan 
ook gaan om de vaardigheid om bewoners te bereiken en te organiseren, om 
netwerken aan te boren en om effectief naar buiten te treden. Anderzijds kan het ook 
te maken hebben met het onvoldoende faciliteren van een bewonersorganisatie door 
de gemeente. En dan gaat het niet alleen om middelen, maar met name ook om de 
bevoegdheden die aan de bewonersorganisatie worden toegekend. Waar mag men 
over meedenken en aan meedoen, welke rol krijgt de bewonersorganisatie 
toebedeeld en is die rol ook voor alle partijen duidelijk? Wordt de bewoners-
organisatie door de gemeente vroegtijdig in het nieuw te vormen beleid voor haar 
leefgebied meegenomen? 
 
Bij 3) Voor veel bewonersorganisaties geldt dat ze eigenlijk te weinig vrijwilligers 
hebben om de taken goed uit te voeren. Om meer vrijwilligers te werven wordt een 
koppeling gemaakt met het vrijwilligerscentrum. In de ondersteuning van de 
bewonersorganisaties door Welzijn Rijswijk wordt ook aandacht besteed hoe nieuwe 
vrijwilligers te werven.  
 
Bij 4) Er is kracht en talent aanwezig in wijken. Actieve bewoners zetten zich al jaren 
met man en macht in voor hun leefomgeving. In het kader van Welzijn Nieuwe Stijl 
wordt van de bewoners verwacht dat zij meer zelf doen. Zij moeten dan daar wel de 
ruimte voor krijgen. Met enige regelmaat ontvangt de gemeente signalen dat 
bewonersorganisaties het gevoel bekruipt dat zij niet serieus genomen worden.  
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4. Versterken van de bewonersorganisaties. 
Werd in de voorgaande paragrafen het thema bevorderen bewonersparticipatie 
ingekaderd, in de volgende paragrafen worden daadwerkelijk voorstellen gedaan om 
tot versterking van de bewonersorganisaties te komen, waar acties uit voortvloeien 
die in hoofdstuk 5 verwoord staan. 
 
a) Toegerust voor een grotere rol/bevorderen van expertise. 

• Kennis en expertise bewonersorganisaties: 
Wil men bewonersorganisaties versterken dan is een voorwaarde dat deze 
bewonersorganisaties ook daadwerkelijk toegerust zijn, of worden, voor het op zich 
nemen van een grotere rol. 
Het gaat hier kort gezegd om de kennis die in huis is. Kennis over het gebied zelf en 
de bewoners, kennis over wat er speelt in het specifieke gebied, maar ook kennis 
over hoe bewoners te bereiken, hoe netwerken op te bouwen, hoe dingen te 
organiseren en hoe invloed te kunnen uitoefenen. Welzijn Rijswijk is de instantie die 
deze expertise bij bewonersorganisaties kan versterken. De gemeente koopt bij 
Welzijn Rijswijk al capaciteit in om hiermee de expertise van bewonersorganisaties 
verder te ontwikkelen 
 
Welzijn Rijswijk heeft in 2011 alle bewonersorganisaties geïnventariseerd. Uit die 
inventarisatie blijkt dat organisaties nog ontwikkelpunten hebben.  
Het zou goed zijn om met deze ontwikkelpunten als basis na te gaan wat er 
ontbreekt om een grotere rol te kunnen spelen. Het ontwikkelen van een eventueel 
actieprogramma hierop is en blijft een eerste verantwoordelijkheid van de 
bewonersorganisaties zelf. Wanneer gewenst kan de bewonersorganisatie via de 
gemeente ondersteuning vragen van Welzijn Rijswijk. 
 
De integrale wijkaanpak van Welzijn Rijswijk in de programmawijken en de 
signaalgerichtwerken-aanpak van Welzijn Rijswijk in de beheerwijken zijn goede 
bouwstenen voor sociaal beleid volgens Welzijn Nieuwe Stijl.  
In deze aanpak spelen bewoners/bewonersorganisaties in feite de rol van producent. 
Door hun eigen ideeën, inzet en werkkracht komen fysiek en sociaal zaken van de 
grond.  
 

• Themabijeenkomsten voor bewonersorganisaties: 
Verder organiseert Welzijn Rijswijk een aantal themabijeenkomsten voor alle 
bewonersorganisaties gezamenlijk.  
Voor de bevordering van de expertise van vrijwilligers en het aantrekken van nieuwe 
vrijwilligers/bestuursleden bij bewonersorganisaties is het goed een onderscheid te 
maken tussen vrijwilligers die vooral gericht zijn op het algemeen wijkbelang en 
vrijwilligers die gericht zijn op het organiseren van activiteiten. Het punt van de 
representativiteit geldt vooral bij het algemeen wijkbelang en minder bij het 
organiseren van activiteiten. Het zal dus vooral een aandachtspunt moeten zijn bij de 
training/ begeleiding van “wijkbelangenbehartigers”. Er zal door Welzijn Rijswijk een 
themabijeenkomst “enthousiaste buurtvertegenwoordigers” georganiseerd kunnen 
worden waarbij nieuwe vrijwilligers, die vooral ook het algemeen wijkbelang in zich 
hebben, geworven kunnen worden. 
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• Deelname aan Leefbaarheidsoverleggen5 door bewonersorganisaties: 
Om bewonersparticipatie te bevorderen ligt het voor de hand om de 
bewonersorganisaties actief te betrekken bij de leefbaarheidsoverleggen.  
 
Rijswijk is onderverdeeld in vier zones: Oost, West, Zuid en Midden. Voor elke zone 
vindt een leefbaarheidsoverleg plaats. 
 
Zowel de gemeente, Welzijn Rijswijk en de woningcorporaties zien het belang van 
een goede vertegenwoordiging van de bewonersorganisaties in deze overleggen. Zij 
zijn partner in de samenwerking voor het verbeteren van de leefbaarheid en de 
betrokkenheid in de buurt. Als bewonersorganisaties aanhaken moet hun ook wel 
wat geboden worden. Effectiviteit van het proces en beschikbare middelen zijn hierbij 
aandachtspunten. Met Welzijn Rijswijk en de woningcorporaties heeft de gemeente 
afgesproken om te starten met de pilot ‘deelname van bewonersorganisaties bij het 
leefbaarheidsoverleg voor zone Oost’. Met elkaar zal kritisch gekeken worden naar 
de vorm & inhoud, effectiviteit en middelen. Alle deelnemers krijgen de gelegenheid 
om kritisch mee te denken over de effectiviteit en de toegevoegde waarde. Op basis 
van evaluaties kan deze werkvorm in de andere leefbaarheidsoverleggen 
overgenomen worden. 
 
In de programmawijken vinden aparte overleggen/bijeenkomsten plaats. Hierin 
hebben de bewonersorganisaties al een belangrijke rol. Deze wijken worden niet in 
de leefbaarheidsoverleggen van die betreffende zones besproken. 
 

• Overdracht club- en openactiviteiten aan onder meer bewonersorganisaties: 
Mede in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl vinden Welzijn Rijswijk en de gemeente 
dat club- en openactiviteiten niet meer tot de corebusiness van Welzijn Rijswijk 
behoort. De club- en openactiviteiten draaien redelijk zelfstandig. De ondersteuning 
vanuit Welzijn Rijswijk wordt dan ook in 2012 afgebouwd. Welzijn Rijswijk ziet het als 
haar taak om deze clubs zorgvuldig te begeleiden naar een andere organisatie of 
volledige zelfstandigheid. Welzijn Rijswijk beseft dat clubs tijd nodig hebben om 
zaken te regelen die bij het samengaan met andere organisaties of verzelfstandiging 
nodig zijn. De meeste open activiteiten als bingo, klaverjasdrive en open eettafel 
vinden plaats in de openbare gemeenschappelijke ruimtes van de wijkcentra en 
kunnen door vrijwilligers zelfstandig worden voortgezet of worden overgedragen aan 
bijvoorbeeld een bewonersorganisatie. Bewonersorganisaties ontvangen subsidie 
om deze activiteiten in het kader van buurtgericht sociaal cultureel vrijwilligerswerk uit 
te voeren. In april 2012 start Welzijn Rijswijk met verkennende gesprekken. 
Uitkomsten van deze gesprekken worden in juni 2012 verwacht. Indien de 
betreffende bewonersorganisaties positief reageren volgen hierna gesprekken met 
de betreffende clubs over hun wensen en mogelijkheden die zij zien en die 
bewonersorganisaties bieden. Bij een positieve insteek van beide partijen legt 
Welzijn Rijswijk het wederzijdse contact en verduidelijken zij zo nodig vraag en 
aanbod. Welzijn Rijswijk biedt aan de clubs in de aanloopfase te ondersteunen, 
zodat zij goed ingebed raken in hun nieuwe organisatie. 
 
                                                 
5 Samenwerkingsoverleg in de wijk met een aantal kernpartners, de ogen en oren in de wijk. Zij 
doorlopen samen een cyclus van analyse, benoemen één of enkele projecten en het uitvoeren 
hiervan. De deelnemers houden onderling contact in dit netwerk. 
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• Contact bewonersorganisaties met partners in het maatschappelijke veld. 
Bewonersorganisaties opereren niet in een vacuüm. In buurten en wijken zijn ook 
andere partners actief en spelen andere ontwikkelingen. Het is  goed als de 
bewonersorganisaties op de hoogte zijn van de diverse (georganiseerde) verbanden 
en initiatieven in het leefgebied. 
 
Welzijn Rijswijk. 
Als het om het aanbieden en organiseren van buurt- en wijkactiviteiten gaat is 
Welzijn Rijswijk de belangrijkste speler. De relaties die er bestaan met de 
bewonersorganisaties en ook de veranderingen daarin zijn in de vorige paragraaf al 
beschreven. Kort samengevat gaat het om het volgende. Welzijn Rijswijk draagt, 
daar waar door bewonersorganisaties gewenst, zorg voor de ondersteuning en 
begeleiding van de bewonersorganisaties. Daar tegenover staat dat Welzijn Rijswijk 
desgewenst een aantal activiteiten overdraagt aan de bewonersorganisaties om 
zodoende hun rol te versterken.  
 
Huurdersverenigingen/wijkbeheercommissies. 
Rijswijk kent op dit gebied twee stedelijke verenigingen, te weten 
Bewonersvereniging Rijswijk (huurders van Rijswijk Wonen) en Stichting 
Huurdersraad Vidomes Rijswijk (huurders van Vidomes). Tezamen 
vertegenwoordigen ze een groot aantal huurders, 1 op de 3 huishoudens in Rijswijk 
huurt van een van de genoemde corporaties! In potentie hebben ze dus een 
omvangrijke achterban. Voeg daarbij de jarenlange ervaring in en opgebouwde 
kennis over de diverse wijken en buurten en het is duidelijk dat ze interessante 
partners kunnen zijn voor de bewonersorganisaties. 
 
Naast deze stedelijke verenigingen zijn er nog bewoners die op kleinere schaal 
georganiseerd zijn, te weten complexcommissies voor huurders (Rijswijk Wonen gaat 
deze op korte termijn per wijk bundelen in wijkbeheercommissies) en V.v.E’s voor 
eigenaar bewoners. De focus is meestal gericht op fysiek beheer en op leefbaarheid 
binnen het complex. Voor bewonersorganisaties kunnen ze van belang zijn, omdat zij 
de bewoners in hun complex kennen en soms activeren en daarnaast voor het 
ophangen van posters op het informatiebord in een flat, het aanleveren van signalen 
als ogen en oren in de wijk en als deelnemers aan activiteiten in de wijk. 
 
Het brede school netwerk. 
Bij de brede school gaat het zowel om de (mogelijke) bouw van de fysieke locatie als 
om het netwerk dat tot stand wordt gebracht. Met name het laatste aspect is hier van 
belang. Daar waar de gemeente een brede school op zet , wordt de betreffende 
bewonersorganisatie bij de ontwikkelingen van het programma van eisen voor het 
toekomstig medegebruik betrokken. 
 
b) Openheid, toegankelijkheid en democratische legitimatie. 
Openheid, toegankelijkheid en democratische legitimatie acht de gemeente als 
belangrijke uitgangspunten voor een goed functionerende bewonersorganisatie. 
Omdat het standpunt van de bewonersorganisatie als behartiger van het algemene 
wijkbelang een gewicht heeft dat uitstijgt boven dat van individuele bewoners of 
deelbelangenbehartigers is het belangrijk dat bewonersorganisaties open en 
democratisch functioneren.  
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De volgende punten hebben betrekking op het democratisch functioneren van een 
bewonersorganisatie: 
1. rechtsvorm die een bewonersorganisatie moet hebben; 
2. de wijze waarop het bestuur van de rechtsvorm wordt gekozen; 
3. de wijze waarop besluiten tot stand komen (wat doet een bewonersorganisatie om 
bewoners bij haar activiteiten en bij haar standpuntbepalingen te betrekken). 
 
c) Welke rechtsvorm zou een bewonersorganisatie moeten hebben? 
De huidige organisatievormen van een bewonersorganisatie zijn: 
- Vereniging 

Leden zijn de bestaansreden van een vereniging. Leden hebben de hoogste 
zeggenschap binnen een vereniging. Het bestuur van een vereniging wordt 
benoemd en ontslagen door de leden. Dat garandeert dat het bestuur door een 
achterban wordt gedragen. Het bestuur van een verenging is verplicht minimaal 
één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering te organiseren. 

- Stichting  
Een stichting kent geen leden, maar wel donateurs en andere betrokkenen. In 
stichtingen worden bestuursleden benoemd door het bestuur en is er geen 
gegarandeerde invloed van de achterban. In de statuten staat geregeld hoe het 
bestuur tot stand komt.  

 
Hoe het bestuur van een bewonersorganisatie wordt samengesteld is de 
verantwoordelijkheid van de bewonersorganisatie zelf.  
Een verenigingsvorm biedt de beste waarborgen voor democratisch functioneren.  
Deze rechtsvorm biedt op zichzelf geen garanties.  
De stichtingsvorm kan eveneens een goede constructie zijn. Dit heeft te maken met 
hetgeen in de statuten staat.  
De gemeente realiseert zich dat het niet gaat om resultaatverplichtingen, maar om 
inspanningsverplichtingen. Van belang is in hoeverre de bewonersorganisatie 
wijkbewoners de gelegenheid geeft om mee te praten en mee te beslissen over de 
standpunten die de organisatie (namens de wijk) naar voren brengt en of er een 
veranderingsmoment is waarop bewoners de bewonersorganisatie kunnen 
aanspreken op de wijze waarop zij het algemeen wijkbelang heeft behartigd.  
 
De gemeente is dan ook van mening dat het stellen van aanvullende beleidsregels 
met de voorkeur voor een bepaalde  rechtsvorm van een bewonersorganisatie geen 
oplossing biedt. 
De gemeente vindt het belangrijk dat organisaties die het wijkbelang behartigen een 
band hebben met de wijkbewoners. De gemeente hecht er wel aan dat het stokje 
binnen de rechtsvorm periodiek wordt overgedragen aan anderen. In verenigingen 
wordt het bestuur benoemd en ontslagen door de leden. Dat garandeert dat het 
bestuur door een achterban wordt gedragen. In stichtingen worden bestuursleden 
(meestal) benoemd door het bestuur en is er geen gegarandeerde invloed van de 
achterbannen. Tegen die achtergrond wil de gemeente dat er in de statuten van de 
stichtingsvorm opgenomen wordt dat het bestuur wordt samengesteld via algemene 
verkiezingen waaraan alle wijkbewoners kunnen deelnemen.  
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d) Welke randvoorwaarden zijn nodig om als bewonersorganisatie goed te 
functioneren? 
De gemeente vindt dat alle bewoners: 

• van hun leefgebied kennis moeten kunnen nemen van de voorgenomen 
activiteiten van bewonersorganisaties en daaraan moeten kunnen deelnemen; 

• moeten kunnen meepraten over de door bewonersorganisaties in te nemen 
standpunten; 

• invloed moeten kunnen uitoefenen op het beleid van de 
bewonersorganisaties.  

 
Bewonersorganisaties dienen daartoe zo veel mogelijk bewoners bij hun 
werkzaamheden te betrekken. Dat kan op verschillende manieren: 
1. Meningsvorming. 

• Op welke wijze worden bewoners in staat gesteld mee te praten voordat een 
besluit tot stand komt; 

• Worden actieve pogingen ondernomen om wijkbewoners die niet tot het vaste 
kader behoren te informeren en bij de standpuntbepaling te betrekken (met 
ander woorden hoe stimulerend/wervend stelt de organisatie zich op); 

• Worden de resultaten van overleg met de gemeente teruggekoppeld naar de 
bewoners en zo ja, op welke manier en in hoeverre wordt rekening gehouden 
met signalen uit de bewoners, die het met het ingenomen standpunt niet eens 
zijn. 

2. Verantwoording. 
• Vinden er met enige regelmaat algemeen toegankelijke 

bewonersvergaderingen plaats, waarin het bestuur van de 
bewonersorganisatie verantwoording aflegt over het door haar gevoerde 
beleid c.q. waarin bewoners het bestuur op dit beleid kunnen aanspreken; 

• Wordt er voldoende bekendheid gegeven aan die bewonersvergaderingen; 
• Hebben kritische geluiden uit de wijk zichtbare gevolgen voor het handelen 

van de organisatie. 
3. Informatievoorziening. 

• Brengt de organisatie een wijkkrant uit en zo ja, hoe vaak verschijnt deze; 
• Bevat de wijkkrant voldoende informatie over belangrijke zaken die in de wijk 

spelen of gaan spelen en waarover de bewonersorganisatie standpunten gaat 
innemen; 

• Wordt de informatie zodanig gepresenteerd dat voor- en nadelen van 
alternatieve opties worden aangegeven; 

• Wordt er rekening gehouden met de aanwezigheid van anderstaligen in de 
wijk, hetzij in de wijkkrant hetzij door andere, op anderstaligen toegesneden 
communicatiemiddelen; 

• Kunnen andere bewonersgroepen uit de wijk gebruik maken van de wijkkrant.  
(De bewonersorganisatie behoudt de eindverantwoordelijkheid voor het 
gebruik van deze faciliteit. Dat betekent dat niet elke wens van een groep per 
definitie moet worden gehonoreerd. De bewonersorganisatie kan in sommige 
gevallen nee zeggen, maar zal zich moeten kunnen verantwoorden voor de 
besluiten die zij neemt. Zo kan (en moet) zij bijvoorbeeld weigeren om 
artikelen met een discriminatoire strekking in de wijkkrant te plaatsen). 
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Let wel: bewoners zijn niet tot participeren verplicht en als zij dat niet of slechts af en 
toe doen betekent dat niet automatisch dat de bewonersorganisatie dus niet 
democratisch functioneert. Een bewonersorganisatie kan in deze alleen worden 
aangesproken op haar inspanningen, niet op het resultaat daarvan. Om een 
voorbeeld te geven: een bewonersorganisatie kan worden aangesproken als zij geen 
of te weinig bewonersvergaderingen uitschrijft (jaarlijks minimaal één algemene 
bewonersvergadering) of als zij niet tijdig de bewoners daarvoor uitnodigt, maar haar 
kan geen verwijt worden gemaakt als er ondanks een goede voorbereiding maar 
weinig mensen komen. 
 
De huidige Algemene Subsidieverordening Rijswijk geeft het kader aan dat 
instellingen die voor subsidie in aanmerking willen komen ondermeer moeten 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• Doelstelling en werkwijze mogen niet strijdig zijn met de wet of het algemeen 
belang; 

• De instelling dient de deelnemers, vrijwilligers en beroepskrachten in 
voldoende mate bij haar beleid te betrekken; 

• De instelling draagt binnen haar doelstelling zorg voor het voorkomen en het 
tegengaan van enige activiteit die discriminatie oplevert wegens godsdienst, 
levensbeschouwing, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, 
leeftijd, seksuele voorkeur, of op welke grond dan ook. 

 
Om het beste vorm en inhoud te geven aan openheid, toegankelijkheid en 
democratisch functioneren van de bewonersorganisaties acht de gemeente het 
belangrijk om nog een aantal randvoorwaarden in de subsidieverordening op te 
nemen. Deze punten zijn: 

• Het algemeen wijkbelang behartigen; 
• De bewonersorganisatie is voor de gemeente het eerste aanspreekpunt in de 

wijk;   
• Representatief voor de hele wijkbevolking. (Deze representativiteit mag niet 

zonder meer worden aangenomen. Om haar functioneren te beoordelen is wel 
van belang of zij zich genoeg heeft ingespannen om zo representatief mogelijk 
te zijn.) 

• de achterban mobiliseren; 
• inzet om alle geledingen binnen haar leefgebied te bereiken, ook en juist de 

groepen voor wie de participatiedrempel het hoogst is; 
• initiatief nemen om ontwikkelingen en verbeteringen in haar leefgebied tot 

stand te brengen; 
• zich inspannen om alle bewoners juiste en volledige informatie te geven; 
• jaarlijks minimaal één algemene bewonersvergadering uitschrijven; 
• kunnen en willen deelnemen aan overleg met de gemeente en relevante 

derden; 
• samenwerking met anderen (andere bewonersinitiatieven in de buurt/wijk, 

maar ook bijvoorbeeld ondernemers- en winkeliersverenigingen); 
• besluiten nemen en standpunten bepalen op een democratische en 

transparante wijze; 
• verantwoording afleggen aan de wijk; 
• niemand uitsluiten en de rechten van derden respecteren. 
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Op grond van de in dit hoofdstuk genoemde b. c en d. wil de gemeente: 
• de genoemde randvoorwaarden die voor het functioneren van een 

bewonersorganisatie nodig zijn opnemen in de nadere regelgeving van de 
algemene subsidieverordening; 

• dat er in de statuten van de stichtingsvorm wordt opgenomen dat het bestuur 
wordt samengesteld via algemene verkiezingen waaraan alle wijkbewoners 
kunnen deelnemen. Deze beleidsregel kan worden meegenomen in de nadere 
regelgeving van de algemene subsidieverordening van het nieuw te 
ontwikkelen subsidiebeleid en gaat dan in vanaf het moment dat het nieuwe 
subsidiebeleid door de gemeenteraad is vastgesteld.  

 
e) Middelen. 
De gemeente faciliteert de bewonersorganisaties om hun taak in het kader van de 
samenlevingsopbouw en/of buurtgericht sociaal cultureel vrijwilligerswerk uit te 
voeren. Aan de bewonersorganisaties verleent de gemeente, op basis van de 
Algemene Subsidieverordening Rijswijk, jaarlijks een subsidie per inwoner voor 
samenlevingsopbouw en/of buurtgericht sociaal cultureel vrijwilligerswerk.  
De bewonersorganisaties dienen hiervoor jaarlijks een subsidieaanvraag met een 
bijbehorend programmaoverzicht in. Na afloop van het betreffende subsidiejaar vindt 
op basis van de verrichte activiteiten een afrekening plaats. 
  
Daarnaast subsidieert de gemeente straatspeeldagen en Koninginnedag. 
 
De raad heeft verzocht om te komen tot een herijking van de uitgangspunten van het 
subsidiebeleid. In de eerste helft van 2012 zal een interactief traject met de 
maatschappelijke partners hiervoor doorlopen worden. Na de zomer verwachten wij 
hierover een  discussie in de raad. Het nieuwe subsidiebeleid moet voortkomen uit 
de subsidiediscussie die nog plaats moet vinden. 
 
Welzijn Rijswijk zal bij haar ondersteuning aan de bewonersorganisaties aandacht 
besteden aan het werven van fondsen. De gemeente heeft hiervoor fondsenboeken 
per werksoort opgesteld, waar bewonersorganisaties gebruik van kunnen maken. 
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5. Een actieprogramma voor de versterking van bewonersorganisaties, de 
voorstellen op een rij. 
 
Voorgaande leidt tot de volgende actiepunten: 
1)   Bewonersorganisaties werken aan hun kwaliteit aangevuld met ondersteuning   

 van Welzijn Rijswijk (Het ontwikkelen van verbeterpunten is en blijft een eerste 
verantwoordelijkheid van de bewonersorganisaties zelf en wanneer gewenst kan 
de bewonersorganisatie via de gemeente ondersteuning vragen van Welzijn 
Rijswijk); 

2)   Activiteiten vinden plaats in de nabijheid van de bewoners; 
3)   Er vindt een koppeling plaats met het vrijwilligerscentrum om zodoende meer  
      vrijwilligers voor de bewonersorganisaties te verkrijgen; 
4)   Welzijn Rijswijk moet bij het werk in de wijken altijd op zoek zijn in het verder  
      activeren van wijkbewoners; 
5)   Themabijeenkomst ‘enthousiaste buurtvertegenwoordigers’ wordt georganiseerd; 
6)   Versterking van betrokkenheid bij de eigen buurt door bewonersorganisaties 

actief te betrekken bij leefbaarheidsoverleggen; 
7)   Bewonersorganisaties en buurtbewoners worden in de programmawijken extra  
      betrokken in de samenwerking en extra gefaciliteerd door Welzijn Rijswijk, dit  
      gebeurt in overleg als maatwerk. 
8)   Club- en openactiviteiten van Welzijn Rijswijk worden overgeheveld 
      naar onder andere de bewonersorganisaties; 
9)   Losse initiatieven vanuit de wijken kunnen worden gekoppeld aan de  
      bewonersorganisaties, maar ook een zelfstandige uitvoering van dergelijke   
      initiatieven moet tot de mogelijkheden blijven behoren en gefaciliteerd worden; 
10)  De randvoorwaarden om als bewonersorganisatie goed te kunnen functioneren  
       in de nadere regelgeving van de algemene subsidieverordening opnemen; 
11) De beleidsregel ‘in de statuten van de stichtingsvorm opnemen dat het bestuur  
      wordt samengesteld via algemene verkiezingen waaraan alle wijkbewoners  
      kunnen deelnemen’ opnemen in de nadere regelgeving van de algemene  
      subsidieverordening van het nieuw te ontwikkelen subsidiebeleid en in werking  
      laten treden vanaf het moment dat het nieuwe subsidiebeleid door de  
      gemeenteraad is vastgesteld. 
12) Bewonersorganisaties zoeken actief contact met andere organisaties in de  
      wijken, zoals de huurdersverenigingen/wijkbeheercommissies van de 
      woningcorporaties, belangenorganisaties, sportverenigingen, scouting,  
      speeltuinverenigingen, culturele clubs etc.  en de netwerken van Brede School.  
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                                                                                                               Bijlage 1 
 
Overzicht van de Rijswijkse bewonersorganisaties 
 
Zone Oost 
Bewonersgroep Cromvliet www.wijkcromvliet.blogspot.com 
Wijkvereniging Leeuwendaal www.wijkvereniging-leeuwendaal.nl 
Stichting Buurtschap Oud Rijswijk (SBOR) www.sbor.nl 
Bewonersorganisatie Bomenbuurt www.bomenbuurt-rijswijk.nl 
 
Zone Midden 
Stichting Bewonersbelangen Rijswijk Midden (SBRM) www.sbrm.nl 
Bewonersorganisatie Muziekbuurt www.muziekbuurt.nl 
Werkgroep Sociaal Cultureel Muziekbuurt www.muziekbuurt.nl 
 
Zone West 
Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord www.steenvoordenoord.nl 
Bewonersorganisatie De Strijp www.destrijp.net 
Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid www.steenvoordezuid.nl 

Bewonersvereniging Hoekpolder www.hoekpolder.nl 

Zone Zuid 
Contactgroep Rijswijk Zuid www.dedrassigedriehoek.nl 
 
Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS)  www.v-b-s.nl 
De vereniging is overkoepelend werkzaam binnen de zone West en in de Muziekbuurt en verzorgt 
activiteiten voor wijkbewoners voor de volgende bewonersorganisaties : 
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           Bijlage 2 
 
De uitvoering in beeld: 
 
Actie Wie Eventueel in samenwerking 

met 
Planning 

1. Bewonersorganisaties 
werken aan hun kwaliteit 
eventueel met ondersteuning  
van Welzijn Rijswijk 

Bewonersorganisaties Welzijn Rijswijk Doorlopend 

2. Activiteiten in nabijheid 
bewoners 

Bewonersorganisaties Welzijn Rijswijk 
Gemeente  
Maatschappelijke organisaties 

Doorlopend 

3. Werven vrijwilligers Bewonersorganisaties 
Welzijn Rijswijk 

Vrijwilligerscentrum Welzijn 
Rijswijk 

Doorlopend 

4.Activeren wijkbewoners Welzijn Rijswijk Bewonersorganisaties Doorlopend 
5.Organiseren thema-
bijeenkomst ‘enthousiaste 
buurtvertegenwoordigers’ 

Welzijn Rijswijk Bewonersorganisaties 2013 

6.Deelname aan 
leefbaarheidsoverleggen 

Bewonersorganisaties Leefbaarheidsoverlegpartijen Doorlopend 

7. Bewonersorganisaties in de 
programmawijken extra 
betrekken in het programma 

Gemeente Welzijn Rijswijk 
Bewonersorganisaties 

Doorlopend 

8.Overdracht club- en 
openactiviteiten 

Welzijn Rijswijk Bewonersorganisaties Doorlopend 

9.Losse initiatieven faciliteren Bewonersorganisaties 
Gemeente 

Bewoners Doorlopend 

10. Randvoorwaarden voor 
bewonersorganisaties 
opnemen in 
subsidieverordening 

Gemeente Bewonersorganisaties Start discussie 
subsidiebeleid 
medio 2012 

11. Beleidsregel ‘in de statuten 
van de stichtingsvorm 
opnemen dat het bestuur  
wordt samengesteld via 
algemene verkiezingen 
waaraan alle wijkbewoners  
kunnen deelnemen’ opnemen 
in subsidieverordening 

Gemeente Bewonersorganisaties Start discussie 
subsidiebeleid
medio 2012 

12.Actief contact zoeken met 
maatschappelijke organisaties 

Bewonersorganisaties Huurdersverenigingen/wijkbe-
heercommissies, 
belangenorganisaties, 
sportverenigingen, scouting, 
speeltuinverenigingen, culturele 
clubs, netwerken Brede School. 

Doorlopend 
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