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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
Lijst Bittich 1 Wanneer zal de voortgangsrapportage beschikbaar zijn ter 

inzage? 
De eerste voortgangsrapportage wordt uiterlijk 15 juli 2021 vastgesteld en 
daarna ter informatie beschikbaar gesteld aan Provinciale Staten.   

 2 Hoe wordt in de Vitale Wijken aanpak rekening gehouden met de 
diverse samenstelling van deze wijken? 

De projecten in de Vitale Wijken aanpak zijn opgavegericht en worden in elke 
wijk toegesneden op de specifieke samenstelling, behoeften, kansen en 
mogelijkheden van de inwoners. Participatie vanuit alle geledingen wordt 
gestimuleerd door kleinschalig en laagdrempelig en op buurtniveau te werk te 
gaan. De professionals in de wijk werken door actieve participatie van de 
inwoners actief aan communitybuilding. 

 3 Hoe divers is de achtergrond van de betrokken stakeholders in de 
Vitale Wijken aanpak? 

De stakeholders van de Vitale Wijken aanpak zijn zeer divers: inwoners, 
initiatiefnemers (bijv. buurt- en bewonersinitiatieven), ondernemers, corporaties, 
overheden en professionals (bijv. wijkambassadeurs). Gestreefd wordt daarbij 
naar een brede samenstelling van stakeholders die een afspiegeling vormt van 
alle belanghebbenden in de wijk. 

 4 Wat wordt er concreet gedaan met het werkbudget van € 0,4 
miljoen die gereserveerd is voor de provinciale uitvoering van het 
programma? 

De Vitale Wijken aanpak kenmerkt zich door een adaptief karakter waarbij kan 
worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en urgente problematiek zodra die 
zich voordoen. Het werkbudget is beschikbaar voor (externe ondersteuning van) 
provinciale inzet en projecten binnen de Vitale Wijken aanpak naast de 7,6 
miljoen die reeds als subsidie aan de gemeenten is verstrekt. Met het 
provinciaal werkbudget kan worden bijgedragen aan intensivering en bijsturing 
van de aanpak. Bijvoorbeeld om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te 
bieden. In de jaarlijks op te stellen voortgangsrapportage wordt over de 
besteding van de middelen gerapporteerd. 

 5 Welke maatregelen worden er genomen om te voorkomen dat er 
teveel van het schaarse budget verloren gaat aan het 
organiseren van de Vitale Wijken aanpak? 

Over de begrenzing van het budget voor de uitvoering en organisatie van de 
Vitale Wijken aanpak zijn binnen de samenwerkingsafspraken met het Rijk en 
de gemeenten concrete afspraken gemaakt. Door zoveel mogelijk aan te sluiten 
bij lopende wijkaanpakken en overlegstructuren wordt voorkomen dat op het 
niveau van de wijk extra overleggen moeten worden ingesteld voor de 
uitvoering. Dit zorgt ervoor dat zoveel mogelijk budget beschikbaar blijft voor de 
daadwerkelijke projecten en interventies die ten goede komt aan de bewoners. 

 

 


