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Samenvatting:
Voor het maken van een Wijkperspectief en het uitvoeringsplan Vitale Wijken is gekozen voor de
samenwerkingsvorm van cocreatie. Dit vraagt een aanzienlijke inzet aan uren van de betrokken inwoners in
de werkgroep. Met een vrijwilligersvergoeding geeft de gemeente erkenning voor deze grote tijdsinvestering,
wordt de samenwerking in de werkgroep gelijkwaardiger en geeft de gemeente een blijk van waardering voor
de meerwaarde die deze samenwerking heeft.
Oorspronkelijk bevatten de spelregels het streven om voor de zomer de producten in het college te kunnen
vaststellen. Deze planning bleek niet haalbaar in relatie tot een zorgvuldig proces. Er is meer tijd nodig voor
het opstarten van de samenwerking, ontwerpen van het proces, het voorbereiden van de gesprekken met
wijkbewoners en tot slot de uitwerking van het wijkperspectief en uitvoeringsplan. Met verlenging van de
doorlooptijd tot het eind van 2021 is hier ruimte voor geboden.
Het college besluit:
1. Bij wijze van experiment een vrijwilligersvergoeding te geven aan de inwoners die lid zijn
van de werkgroep Wijkperspectief Soesterkwartier, ter hoogte van €180,- per persoon per
maand met een maximum van €1.800,- per jaar, met terugwerkende kracht vanaf maart
2021 tot eind van 2021, en dit na afronding van het project te evalueren.
2. Kennis te nemen van de bijgestelde planning voor het Wijkperspectief en uitvoeringsplan
Vitale Wijken.
3. De Raadsinformatiebrief over de stand van zaken, bijgestelde planning en de
vrijwilligersvergoeding vast te stellen.
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Beslispunten:
Het college besluit:
1. Bij wijze van experiment een vrijwilligersvergoeding te geven aan de inwoners die lid zijn van de
werkgroep Wijkperspectief Soesterkwartier, ter hoogte van €180,- per persoon per maand met een maximum
van €1.800,- per jaar, met terugwerkende kracht vanaf maart 2021 tot eind van 2021, en dit na afronding van
het project te evalueren.
2. Kennis te nemen van de door de stuurgroep bijgestelde planning voor het Wijkperspectief en
uitvoeringsplan Vitale Wijken.
3. De raadsinformatiebrief over de stand van zaken, bijgestelde planning en vrijwilligersvergoeding vast te
stellen.
Aanleiding
In januari heeft het college besloten om voor het Soesterkwartier een Wijkperspectief en
uitvoeringsplan Vitale Wijken op te stellen in cocreatie met de wijk. Daarop zijn een
werkgroep en een stuurgroep samengesteld die beide bestaan uit mensen uit het
Soesterkwartier en mensen van de gemeente. Een externe procesbegeleider is aangetrokken
voor de begeleiding van beide groepen.
Bij de start in februari/maart 2021 heeft de wethouder verzocht om te verkennen of een
vergoeding mogelijk is voor de inwoners die lid zijn van de werkgroep. De gelijkwaardige
samenwerking in de werkgroep vraagt een aanzienlijke tijdsinvestering van alle leden, van
wie de inwoners dit geheel vrijwillig doen terwijl andere leden dit doen vanuit hun betaalde
baan.
In het collegebesluit van januari is in de spelregels gesteld dat het streven is om het
wijkperspectief en het uitvoeringsplan Vitale Wijken voor de zomer ter besluitvorming in het
college voor te leggen. Dit is een te krappe deadline gebleken voor een proces van
cocreatie.
Beoogd effect
We willen het gevoel van gelijkwaardige samenwerking versterken door de erkenning voor
de inzet van deze inwoners ook in een financiële vergoeding te vertalen.
Met de aangepaste planning willen we ruimte bieden aan de werkgroep en stuurgroep om
het proces voor de totstandkoming van het wijkperspectief en uitvoeringsplan zorgvuldig
en goed te doorlopen. Daarmee ontstaat er ruimte om de wijk volop te laten meepraten.
Cocreatie is een verregaande vorm van samenwerking die in Amersfoort slechts enkele
voorbeelden kent; en ook dat proces vraagt tijd.
Argumenten
1.1 De inwonersleden van de werkgroep besteden veel tijd aan het wijkperspectief
De leden van de werkgroep besteden allen tussen één dagdeel en meerdere dagdelen per
week aan het wijkperspectief. Naast de wekelijkse werksessies van de werkgroep worden
alle uitvoerende taken van de werkgroep onderling verdeeld en uitgevoerd.
1.2 Het is veel meer dan meepraten: de inwonersleden werken mee
Cocreatie reikt veel verder dan bijv. raadpleging. De werkgroep voert de meeste taken
zelf uit, onder begeleiding van de externe procesbegeleider. Voor specifieke taken worden
anderen (betaald) ingeschakeld, bijvoorbeeld een vormgever.
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1.3 De vrijwilligersvergoeding is volgens de richtlijnen van de Belastingdienst voor
‘onbelaste vergoedingen voor vrijwilligerswerk’.
Als houvast voor de keuze voor het bedrag van de vergoeding volgen we de richtlijnen van
de Belastingdienst geldend voor 2021. De inwoners uit de werkgroep ontvangen € 180,- per
persoon per maand met een maximum van € 1.800,- per jaar. Dit geldt met terugwerkende
kracht vanaf maart 2021, omdat de werkgroep in die maand is gestart. Dit betreft de
inwoners die als vast lid van de werkgroep meewerken aan het wijkperspectief en hier
vrijwillig één tot meerdere dagdelen per week aan besteden. Deze leden worden
vastgelegd in het Plan van Aanpak van de werkgroep Wijkperspectief Soesterkwartier.
Mocht een of meerdere leden uit de werkgroep stappen, dan stopt de
vrijwilligersvergoeding na de laatste maand waarin nog is meegewerkt. Eventuele nieuwe
leden krijgen een vergoeding vanaf de maand waarin zij lid worden van de werkgroep.
1.4 De overige leden van de werkgroep en de leden van de stuurgroep ontvangen deze
vergoeding niet
De overige leden van de werkgroep nemen deel vanuit een betaalde baan (gemeente
Amersfoort en Indebuurt033). De inzet van de stuurgroepleden is weliswaar ook op
vrijwillige basis, maar hun inzet is veel minder intensief; zij komen enkele keren bijeen in
vergaderingen. Hun rol betreft hoofdzakelijk het sturen op de spelregels en het
meedenken over de grote lijnen voor het wijkperspectief en uitvoeringsplan.
1.5 Het bieden van een vrijwilligersvergoeding is een experiment
Nog niet eerder heeft de gemeente met een financiële vergoeding gewerkt voor de
vrijwillige inzet in dit type samenwerking. Bij andere projecten is in het verleden ook al
eens besproken of een vergoeding gepast zou zijn. Het is nadrukkelijk een experiment; we
willen ervan leren voor toekomstige samenwerkingen. Na evaluatie van dit project met
alle betrokkenen, kan het college overwegen of de gemeente Amersfoort vaker met een
vrijwilligersvergoeding zal werken in vergelijkbare projecten.
2.1 De streefdatum van oplevering voor de zomer bleek te krap voor een zorgvuldig
proces
De opgave voor de werkgroep en stuurgroep betrof een aantal taken: eerst gezamenlijk
het proces ontwerpen (plan van aanpak), vervolgens uitvoering geven aan dat proces en
tot slot het uitwerken en opleveren van het wijkperspectief en uitvoeringsplan.
Bij cocreatie komt daar ook nog bij dat de samenwerking eerst moet worden
vormgegeven. We werken met teams die nog niet eerder als team noch in een dergelijke
setting van cocreatie hebben samengewerkt.
Het bovenstaande vraagt om meer tijd, vooral om de ambitie voor het zorgvuldig
betrekken van de wijkbewoners waar te maken. Daar is in de werkgroep en stuurgroep
nadrukkelijk om verzocht door diverse leden. En ook de wethouder heeft als lid van de
stuurgroep aangegeven deze noodzaak te zien.
De doorlooptijd van het project is daarom door de stuurgroep Wijkperspectief
Soesterkwartier verlengd tot het eind van 2021. Waarbij duidelijk is voor alle betrokkenen
dat ook het halen van deze deadline nog steeds een flinke inzet vergt.
2.2 De verlenging van de doorlooptijd leidt niet tot problemen wat betreft de
Samenwerkingsovereenkomst Vitale Wijken en de bijbehorende subsidie
Het is uiteraard belangrijk dat we de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst
nakomen. Die houden onder meer in dat we een uitvoeringsplan aan de provincie
voorleggen; in dat plan dienen we aan te geven op welke manier we uitvoering geven aan
de beschreven doelen voor de versterking van het Soesterkwartier, met een besteding van
de subsidie tot en met 2024.
Kanttekeningen
1.1 Het bieden van een vrijwilligersvergoeding kan ertoe leiden dat ook in andere
projecten om een vergoeding wordt gevraagd
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Hoewel cocreatie in deze vorm niet vaak voorkomt, kan dit besluit ertoe leiden dat in
toekomstige cocreatieprojecten ook een vergoeding wordt gevraagd. Daarom zullen we in
de evaluatie van dit project ook het experiment met de vrijwilligersvergoeding
meenemen, zodat we daar expliciet conclusies over kunnen trekken.
1.2 Een vrijwilligersvergoeding staat niet in verhouding tot een inkomen
Een vrijwilligersvergoeding is uiteraard niet te vergelijken met een inkomen of een
uurtarief. De vergoeding is met name bedoeld om de waardering voor de vrijwillige inzet
ook op deze manier te uiten. Er had wellicht ook een team kunnen worden ingehuurd om
de taken uit te voeren, maar er zit een belangrijke meerwaarde in de vrijwillige inzet van
deze inwoners. Zij doen dit vanuit hun passie voor hun eigen wijk. De inwonersleden
hebben diverse achtergronden en interesses. Zij kennen het Soesterkwartier goed, zijn
actief in en voor hun wijk, en hebben samen een groot (informeel) netwerk dat zij kunnen
benaderen. Zij brengen nieuwe en verrassende ideeën in om hun wijkgenoten goed te
bereiken. De vergoeding is daarmee niet bedoeld als loon, maar als blijk van waardering
en een kleine compensatie voor de bestede tijd.
2.1 Met de verlenging van de doorlooptijd wordt de uitvoeringstijd ingekort
Het project is gestart in maart 2021. Door de deadline voor het wijkperspectief en
uitvoeringsplan te verschuiven van de zomer naar het eind van 2021, wordt de
uitvoeringstijd (tot en met 2024) enkele maanden korter. Daar zullen de werkgroep en
stuurgroep rekening mee moeten houden bij het opstellen van het uitvoeringsplan.
2.2 Amersfoort loopt achter op de andere gemeenten in de Vitale Wijkenaanpak
De Samenwerkingsovereenkomst en vervolgens het collegebesluit om te starten met de
Vitale Wijkenaanpak zijn later tot stand gekomen dan bij de andere drie deelnemende
gemeenten in de provincie (Zeist, Nieuwegein, Utrecht). Het provinciale programma is
bedoeld om samen te leren en van elkaar te leren, en om gezamenlijk bij te dragen aan de
monitor Vitale Wijken die het RIVM in opdracht van de provincie ontwikkelt binnen de
Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. In dat traject loopt Amersfoort iets achter op
de andere gemeenten. We werken samen met de provincie Utrecht en het RIVM aan de
meest passende manier om een goede bijdrage te kunnen leveren zodat de ontwikkeling
van de monitor doorgang kan vinden. Hier worden ook de werkgroep en de stuurgroep bij
betrokken.
Duurzaamheid
‘Groen en duurzaam’ is een van de vijf thema’s in het proces voor het Wijkperspectief.
Onderwerpen als klimaatadaptatie, hitte/verkoeling, energiebesparing, energietransitie
komen aan bod in de gesprekken, de enquêtes. Het projectteam werkt hiervoor ook samen
met de collega’s van het programma Duurzame Stad en afdeling Leefomgeving.
Financiën
De kosten voor de totstandkoming van het Wijkperspectief en Uitvoeringsplan Vitale
Wijken worden gedekt uit de provinciale subsidie Vitale Wijken.
Het totaalbedrag is € 4 mln., tegen een cofinanciering van maximaal € 9,5 mln. van de
gemeente, zoals ook beschreven in de RIB 2021-007 Vitale Wijk Soesterkwartier.
Daarvan is € 300.000 bestemd voor de bijdrage aan het RIVM voor de monitor Vitale
Wijken. Het overige bedrag van € 3,7 mln. is bedoeld voor de totstandkoming van het
Wijkperspectief en Uitvoeringsplan en de uitvoering van het uitvoeringsplan.
In het collegevoorstel waarin aan het eind van het jaar het Wijkperspectief en
Uitvoeringsplan Vitale Wijken worden voorgelegd, wordt een voorstel gedaan voor de
besteding van de subsidie.
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Exploitatielasten voorstel:
€ 7.200
I
1.2 Ruimtelijke
Vrijwilligersvergoeding
ontwikkeling
Totaal lasten
Exploitatiebaten voorstel:
€ 7.200
I
1.2 Ruimtelijke
Subsidie Vitale Wijken
ontwikkeling
Totaal baten
Saldo Baten en Lasten
€0
De vrijwilligersvergoeding wordt gedekt vanuit de ontvangen provinciale subsidie Vitale
Wijken. Er zijn in vier werkgroepleden die hiervoor in aanmerking komen. De werkgroep is
gestart in maart 2021 en met de gewijzigde doorlooptijd blijft de werkgroep actief tot het
eind van 2021: 4 personen x 10 maanden x € 180,- = € 7200,-.
Risicoparagraaf
Het bieden van een vrijwilligersvergoeding kan ertoe leiden dat ook in andere projecten
een vrijwilligersvergoeding wordt verwacht. In de evaluatie van dit project wordt het
experiment met de vrijwilligersvergoeding meegenomen, zodat we daar expliciet
conclusies over kunnen trekken.
De bijgestelde planning, oftewel een later moment van afronding leidt tot een kortere
periode waarbinnen de uitvoering moet plaatsvinden. Daar wordt rekening mee gehouden
bij het opstellen van het uitvoeringsplan Vitale Wijken.
Voor het uitvoeringsplan moeten keuzes worden gemaakt op welke wijze het beschikbare
budget wordt ingezet voor een vitale wijk. Dit bedrag moet uiterlijk in 2024 zijn besteed.
Dat vraagt om keuzes die op redelijk korte en middellange termijn te verwezenlijken zijn
en tegelijk recht doen aan de doelstellingen van de Vitale Wijkenaanpak.
De werkgroep doet een voorstel voor de keuzes en de stuurgroep neemt er een besluit
over. Het uiteindelijke voorstel wordt ter besluitvorming aan het college voorgelegd.
Het is belangrijk dat er over en weer vertrouwen blijft tussen de leden in deze
samenwerking. Deze mate van samenwerking in cocreatie is in Amersfoort nog niet vaak in
projecten gehanteerd. ‘We doen het echt samen’ is de intentie van alle betrokkenen, en
het is soms even wennen en zoeken naar wat dat in de praktijk precies betekent. Dit
vraagt om voldoende aandacht en open communicatie.
Communicatieboodschap
Voor het Soesterkwartier maken bewoners, organisaties en gemeente samen een
wijkperspectief en een uitvoeringsplan Vitale Wijken. Een werkgroep en stuurgroep die
bestaan uit mensen uit de wijk en mensen van de gemeente, zorgen er samen voor dat
wijkbewoners, organisaties en ondernemers breed worden betrokken; en zij nemen die
inbreng mee in het wijkperspectief en uitvoeringsplan. De inwoners die meewerken in de
werkgroep, ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. De gemeente experimenteert
zo met een vergoeding voor de intensieve en vrijwillige inzet van inwoners in een
samenwerkingstraject (cocreatie).
Er wordt een uitgebreid programma aan activiteiten opgezet zodat mensen op
verschillende manieren kunnen meedenken en meepraten. Er wordt huis-aan-huis
informatie verspreid, er worden gesprekken en interviews georganiseerd, een
campagnetour door alle buurten van het Soesterkwartier opgezet, en de online
communicatie verloopt via www.soesterkwartier.nu [vanaf 8 juli online] en social media.
In het wijkperspectief kijken wij naar de huidige wijk en naar de toekomst; de toekomst
van de bestaande wijk en wat de nieuwe gebieden rondom het Soesterkwartier voor de
wijk betekenen. Welke plannen en ambities zijn er voor het Soesterkwartier? En hoe
denken inwoners over onderwerpen die belangrijk zijn voor hen? Dat kan gaan over onder
meer wonen en woningbouw, ontmoeten, werken en ondernemen, activiteiten in de wijk,
gezondheid, verkeer, klimaat, groen en onderwijs.
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De provincie heeft in het programma Vitale Wijken een subsidie beschikbaar gesteld om
bij te dragen aan het versterken van het Soesterkwartier. Hoe deze subsidie wordt
besteed, wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan.
Communicatie: samenwerking en starten voor de start
Er is gekozen voor cocreatie. De werkgroep en stuurgroep bestaan beide uit mensen uit
het Soesterkwartier en mensen van de gemeente.
In de werkgroep zitten vier bewoners, één medewerker van Indebuurt033 en vier
gemeentemedewerkers. In de stuurgroep zitten vier bewoners, een vertegenwoordiger van
de winkeliersvereniging, plv. wijkwethouder, ambtelijk opdrachtgever.
De opgave voor de werkgroep en stuurgroep is om wijkbewoners, professionals en
ondernemers zo breed mogelijk te raadplegen, zodat het wijkperspectief en
uitvoeringsplan gedragen worden door de wijk.
Vervolgstappen
Het proces zit nu in de fase waarin gesprekken met inwoners en stakeholders worden
voorbereid en gevoerd. Deze fase loopt tot en met september.
Vanaf september volgen de analyse- en uitwerkingsfasen. In deze fasen wordt de wijk op
de hoogte gehouden van waar de werkgroep mee bezig is.
Naar verwachting worden het Wijkperspectief Soesterkwartier en Uitvoeringsplan Vitale
Wijken in december aan het college voorgelegd.
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Titel
Stand van zaken Wijkperspectief Soesterkwartier en Uitvoeringsplan Vitale Wijken
Kennisnemen van
De werkwijze in het project Wijkperspectief, de bijgestelde planning en de
vrijwilligersvergoeding voor de inwoners die meewerken in de werkgroep Wijkperspectief
Soesterkwartier.
Aanleiding
In januari heeft het college besloten om voor het Soesterkwartier een Wijkperspectief en
uitvoeringsplan Vitale Wijken op te stellen in cocreatie met de wijk. Daarop zijn een
werkgroep en een stuurgroep samengesteld die beide bestaan uit mensen uit het
Soesterkwartier en mensen van de gemeente. Een externe procesbegeleider is aangetrokken
voor de begeleiding van beide groepen.
Bij de start in februari/maart 2021 is besloten om te verkennen of een vergoeding mogelijk
is voor de inwoners die lid zijn van de werkgroep. De gelijkwaardige samenwerking in de
werkgroep vraagt een aanzienlijke tijdsinvestering van alle leden, van wie de inwoners dit
geheel vrijwillig doen terwijl andere leden dit doen vanuit hun betaalde baan.
In het collegebesluit van januari is in de spelregels gesteld dat het streven is om het
wijkperspectief en het uitvoeringsplan Vitale Wijken voor de zomer ter besluitvorming in het
college voor te leggen. Dit is een te krappe deadline gebleken voor een proces van
cocreatie.
Kernboodschap
Wij brengen u graag op de hoogte over de werkwijze, de bijgestelde planning en het
experiment met de vrijwilligersvergoeding voor de inwoners die meewerken in de
werkgroep Wijkperspectief Soesterkwartier.
De werkwijze
De werkgroep heeft vier fasen benoemd om tot het eindresultaat te komen:
1. Verkenning & plan van aanpak
2. Het gesprek met de wijk en over de wijk
3. Analyse
4. Uitwerking van wijkperspectief en uitvoeringsplan
De verkenningsfase is afgerond.
De tweede fase van het gesprek met en over de wijk loopt op dit moment. In deze fase
lopen drie sporen parallel:
1. Data, trends en ontwikkelingen
2. Werksessies met experts en stakeholders
3. Het gesprek met wijkbewoners
Voor de gesprekken met bewoners wordt een uitgebreid programma aan activiteiten
opgezet zodat mensen op verschillende manieren kunnen meedenken en meepraten. Er
wordt huis-aan-huis informatie verspreid, gesprekken en interviews georganiseerd, er staat
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een campagnetour door alle buurten van het Soesterkwartier gepland in september, en de
online communicatie verloopt via www.soesterkwartier.nu [vanaf 8 juli online] en social
media.
De inhoudelijke thema’s die in het proces zijn benoemd, zijn:
• Groen en duurzaam
• Samendoen
• Wonen, werken & leren
• Gezondheid
• Verkeer
Deze thema’s zijn gebaseerd op de Samenwerkingsovereenkomst met de provincie en
worden in het hele proces gehanteerd. Bijvoorbeeld in de werksessies met experts en in de
enquête die wordt uitgezet, waar men zowel online als schriftelijk aan kan deelnemen.
Samenstelling projectorganisatie
In de werkgroep zitten vier bewoners, één medewerker van Indebuurt033 en vier
gemeentemedewerkers. In de stuurgroep zitten vier bewoners, een vertegenwoordiger van
de winkeliersvereniging, plv. wijkwethouder, ambtelijk opdrachtgever.
In de eerste fase heeft een externe procesbegeleider de werkgroep en stuurgroep
begeleid. Voor de volgende fase wordt op dit moment een nieuwe procesbegeleider
aangetrokken.
Werkgroep en vrijwilligersvergoeding
Om de gelijkwaardige samenwerking in de werkgroep te versterken en de waardering voor
de omvangrijke vrijwillige inzet van inwoners vorm te geven, heeft het college besloten
om de leden van de werkgroep die als inwoner deelnemen, een vrijwilligersvergoeding te
geven, met terugwerkende kracht vanaf maart 2021 tot het eind van 2021. Voor het
bedrag van de vergoeding volgen we de richtlijnen van de Belastingdienst voor ‘onbelaste
vergoedingen voor vrijwilligerswerk’, geldend voor 2021.
Er is gekozen voor cocreatie en deze vorm van samenwerking reikt veel verder dan bijv.
raadpleging. Het gaat niet om meepraten of meedenken, maar om meewerken. De leden
van de werkgroep besteden allen tussen één dagdeel en meerdere dagdelen per week aan
het wijkperspectief. Naast de wekelijkse werksessies van de werkgroep worden alle
uitvoerende taken van de werkgroep onderling verdeeld en uitgevoerd. Alleen voor
specifieke taken worden anderen (betaald) ingeschakeld, bijvoorbeeld een vormgever.
De overige leden van de werkgroep nemen deel vanuit een betaalde baan (gemeente
Amersfoort en Indebuurt033). De inzet van de stuurgroepleden is weliswaar ook op
vrijwillige basis, maar veel minder intensief; zij komen enkele keren bijeen in
vergaderingen. Hun rol betreft hoofdzakelijk het sturen op de spelregels en het
meedenken over de grote lijnen voor het wijkperspectief en uitvoeringsplan.
Nog niet eerder heeft de gemeente met een financiële vergoeding gewerkt voor de
vrijwillige inzet in dit type samenwerking. De vergoeding bedraagt in totaliteit € 7.200,-Bij andere projecten is in het verleden ook al eens besproken of een vergoeding gepast
zou zijn. Het is nadrukkelijk een experiment; we willen ervan leren voor toekomstige
samenwerkingen.
Bijgestelde planning: doorlooptijd verlengd tot het eind van 2021
De opgave voor de werkgroep en stuurgroep betrof een aantal taken: eerst gezamenlijk
het proces ontwerpen (plan van aanpak), vervolgens uitvoering geven aan dat proces en
tot slot het uitwerken en opleveren van het wijkperspectief en uitvoeringsplan.
Bij cocreatie komt daar ook nog bij dat de samenwerking eerst moet worden
vormgegeven. We werken met teams die nog niet eerder als team noch in een dergelijke
setting van cocreatie hebben samengewerkt.
Het bovenstaande vraagt om meer tijd, vooral om de ambitie voor het zorgvuldig
betrekken van de wijkbewoners waar te maken. Daar is in de werkgroep en stuurgroep
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nadrukkelijk om verzocht door diverse leden. En ook de wethouder heeft als lid van de
stuurgroep aangegeven deze noodzaak te zien.
De doorlooptijd van het project is daarom door de stuurgroep Wijkperspectief
Soesterkwartier verlengd tot het eind van 2021. Waarbij duidelijk is voor alle betrokkenen
dat ook het halen van deze deadline nog steeds een flinke inzet vergt.
Samenwerking met provincie en RIVM
De samenwerking met provincie en RIVM bestaat uit deelname aan het provinciale
programma Vitale Wijken en de uitwisseling van ervaringen en kennis. Het RIVM ontwikkelt
in opdracht van de provincie de monitor Vitale Wijken, binnen de Data- en Kennishub
Gezond Stedelijk Leven. De deelnemende gemeenten leveren daarvoor informatie aan en
nemen deel aan werksessies hiervoor.
De afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst houden onder meer in dat we een
uitvoeringsplan aan de provincie voorleggen. In dat plan dienen we aan te geven op welke
manier we uitvoering geven aan de beschreven doelen voor de versterking van het
Soesterkwartier, met een besteding van de subsidie tot en met 2024.
Consequenties
Het Wijkperspectief en Uitvoeringsplan Vitale Wijken geven inzicht in zowel de huidige
situatie in het Soesterkwartier als in de wensen en ambities van inwoners, organisaties,
ondernemers en gemeente voor de toekomst van de wijk. Het geeft richting aan
toekomstige plannen, projecten en ontwikkelingen op diverse terreinen.
Duurzaamheid
‘Groen en duurzaam’ is een van de vijf thema’s in het proces voor het Wijkperspectief.
Onderwerpen als klimaatadaptatie, hitte/verkoeling, energiebesparing, energietransitie
komen aan bod in de gesprekken, de enquêtes. Wij werken hiervoor ook samen met de
collega’s van het programma Duurzame Stad en afdeling Leefomgeving.
Financiën
De totale kosten voor de totstandkoming van het Wijkperspectief en Uitvoeringsplan Vitale
Wijken worden de komende jaren gedekt uit de provinciale subsidie Vitale Wijken.
Het totaalbedrag van de provincie bedraagt incidenteel € 4 miljoen,
Daarvan is incidenteel € 300.000 bestemd voor de bijdrage aan het RIVM voor de monitor
Vitale Wijken. Het overige incidentele bedrag van € 3,7 mln. is bedoeld voor de
totstandkoming van het Wijkperspectief en Uitvoeringsplan en de uitvoering van het
uitvoeringsplan.
In het collegevoorstel waarin aan het eind van het jaar 2021 het Wijkperspectief en
Uitvoeringsplan Vitale Wijken worden voorgelegd, wordt een voorstel gedaan voor de
besteding van de provinciale subsidie. met daarnaast een cofinanciering van maximaal
incidenteel € 9,5 miljoen. van de gemeente, zoals ook beschreven in de RIB 2021-007
Vitale Wijk Soesterkwartier.
Risicoparagraaf
In deze samenwerking tussen wijk en gemeente moet een eindproduct worden gemaakt
dat richting kan geven aan toekomstige plannen en projecten in de wijk. Daarvoor is het
belangrijk dat bij de gesprekken in de wijk een zo breed mogelijke afspiegeling van
bewoners en stakeholders wordt betrokken. De input uit de wijk moet vervolgens worden
vertaald naar thema’s of doelen die voldoende houvast bieden en richting geven aan
gemeente, organisaties, ondernemers en inwoners die in de toekomst een plan of project
willen uitvoeren in het Soesterkwartier. Dat vraagt om een goede analyse en wellicht
moeilijke keuzes. We doen dit onder meer met begeleiding van de externe
procesbegeleider.
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Voor het uitvoeringsplan moeten keuzes worden gemaakt op welke wijze het beschikbare
budget wordt ingezet voor een vitale wijk. Dit bedrag moet uiterlijk in 2024 zijn besteed.
Dat vraagt om keuzes die op redelijk korte en middellange termijn te verwezenlijken zijn
en tegelijk recht doen aan de doelstellingen van de Vitale Wijkenaanpak.
Het is belangrijk dat er over en weer vertrouwen blijft tussen de leden in deze
samenwerking. Deze mate van samenwerking in cocreatie is in Amersfoort nog niet vaak in
projecten gehanteerd. ‘We doen het echt samen’ is de intentie van alle betrokkenen, en
het is soms even wennen en zoeken naar wat dat in de praktijk precies betekent. Dit
vraagt om voldoende aandacht en open communicatie.
Communicatieboodschap
Voor het Soesterkwartier maken bewoners, organisaties en gemeente samen een
wijkperspectief en een uitvoeringsplan Vitale Wijken. Een werkgroep en stuurgroep die
bestaan uit mensen uit de wijk en mensen van de gemeente, zorgen er samen voor dat
wijkbewoners, organisaties en ondernemers breed worden betrokken; en zij nemen die
inbreng mee in het wijkperspectief en uitvoeringsplan. De inwoners die meewerken in de
werkgroep, ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. De gemeente experimenteert
zo met een vergoeding voor de intensieve en vrijwillige inzet van inwoners in een
samenwerkingstraject (cocreatie).
Er wordt een uitgebreid programma aan activiteiten opgezet zodat mensen op
verschillende manieren kunnen meedenken en meepraten. Er wordt huis-aan-huis
informatie verspreid, er worden gesprekken en interviews georganiseerd, een
campagnetour door alle buurten van het Soesterkwartier opgezet, en de online
communicatie verloopt via www.soesterkwartier.nu [vanaf 8 juli online] en social media.
In het wijkperspectief kijken wij naar de huidige wijk en naar de toekomst; de toekomst
van de bestaande wijk en wat de nieuwe gebieden rondom het Soesterkwartier voor de
wijk betekenen. Welke plannen en ambities zijn er voor het Soesterkwartier? En hoe
denken inwoners over onderwerpen die belangrijk zijn voor hen? Dat kan gaan over onder
meer wonen en woningbouw, ontmoeten, werken en ondernemen, activiteiten in de wijk,
gezondheid, verkeer, klimaat, groen en onderwijs.
De provincie heeft in het programma Vitale Wijken een subsidie beschikbaar gesteld om
bij te dragen aan het versterken van het Soesterkwartier. Hoe deze subsidie wordt
besteed, wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan.
Communicatie: samenwerking en starten voor de start
Er is gekozen voor cocreatie. De werkgroep en stuurgroep bestaan beide uit mensen uit
het Soesterkwartier en mensen van de gemeente.
In de werkgroep zitten vier bewoners, één medewerker van Indebuurt033 en vier
gemeentemedewerkers. In de stuurgroep zitten vier bewoners, een vertegenwoordiger van
de winkeliersvereniging, plv. wijkwethouder, ambtelijk opdrachtgever.
De opgave voor de werkgroep en stuurgroep is om wijkbewoners, professionals en
ondernemers zo breed mogelijk te raadplegen, zodat het wijkperspectief en
uitvoeringsplan gedragen worden door de wijk.
Vervolgstappen
Het proces zit nu in de fase waarin gesprekken met inwoners en stakeholders worden
voorbereid en gevoerd. Deze fase loopt tot en met september.
Vanaf september volgen de analyse- en uitwerkingsfasen. In deze fasen wordt de wijk op
de hoogte gehouden van waar de werkgroep mee bezig is.
Naar verwachting worden het Wijkperspectief Soesterkwartier en Uitvoeringsplan Vitale
Wijken in december aan het college voorgelegd.
Met vriendelijke groet,
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Burgemeester en wethouders van Amersfoort,
de secretaris,
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