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Samenwerkingsconvenant tussen 
 

gemeente Stichtse Vecht 
en 

Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen 
 

 

 
 

Dit samenwerkingsconvenant geeft de samenwerking weer tussen Wijkcommissie Zogwetering, 
Dichters en Lanen en de gemeente Stichtse Vecht en maakt heldere afspraken over wederzijdse 
inspanning, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. 
Dit convenant geldt tot 31 december 2018.  
 
Datum: 

Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en 
Lanen 

Gemeente Stichtse Vecht 

 
Voorzitter: Ruud Snoek 
 
 
Secretaris: Johan Jonkheid 
 
 
 

 
Wethouder gebiedsgericht werken: Jaap Verkroost 
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1   Verantwoordelijkheden van Zogwetering, Dichters en Lanen 
 
1.1 Legitimatie van Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen 

 
Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen is een groep bewoners die regelmatig samenkomt om 
over leefbaarheidskwesties te spreken. Zij is aantoonbaar spreekbuis namens haar gebied, doordat zij 
regelmatig de mening van de bewoners ophaalt. Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen 
wordt door middel van dit convenant door de gemeente gelegitimeerd als formeel gesprekspartner in 
haar gebied. Hierbij gelden de volgende bepalingen: 

 
Legitimatie bewonersgroep 
 

- Het dagelijks bestuur van Wijkcommissie Zogwetering, 
Dichters en Lanen bestaat minimaal uit 3 personen uit het 
gebied die de functie voorzitter, secretaris en 
penningmeester verdelen. 

- Als lid van het dagelijks bestuur van Wijkcommissie 
Zogwetering, Dichters en Lanen zijn uitgesloten raads- en 
burgerleden, B&W en ambtenaren van de gemeente 
Stichtse Vecht.  

- Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen spant 
zich in om de samenstelling van de groep een 
afspiegeling te laten zijn van de bewoners uit de hele wijk 
of het gebied  

- Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen komt 
minimaal 4 keer per jaar bijeen om met elkaar te 
overleggen over het gebied.  

Facultatief - Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen heeft nog 
geen juridische rechtsvorm in de vorm van een 
vereniging  

- Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen spant 
zich in om in het gebied aanwezige organisaties (scholen, 
verhuurders, ondernemers e.d.) te betrekken. 

 
1.2 Verantwoordelijkheden en rollen 
 
Aanspreekpunt van het gebied  
Het aanspreekpunt van het gebied zijn betekent dat de bewonersgroep: 
- Voor de gemeente een ingang is om informatie te halen over zaken die er spelen in het gebied.  
- Voor de bewoners van het gebied is de bewonersgroep een ingang om signalen en vragen over 

de leefbaarheid aan de orde te brengen, niet zijnde reguliere meldingen over gebreken aan de 
openbare ruimte (schoon/heel/veilig).  Reguliere meldingen over gebreken aan de openbare 
ruimte kunnen inwoners en Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen melden bij het digitaal 
meldpunt of per telefoon. 

 
Aanspreekpunt van het gebied  
 

- informeert de gemeente over wat er speelt in het gebied 
- biedt de inwoners van het gebied gelegenheden voor het 

afgeven van signalen bv via inloopavonden, enquête, 
facebookpagina, etc. 

- verspreidt nieuwsberichten  (digitaal of schriftelijk) 
Facultatief - Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen zoekt 

pro-actief  signalen op in haar gebied 
- is actief betrokken bij de ontwikkeling van beleid, een 

project of activiteit door de gemeente 
- organiseert bijeenkomsten om draagvlak te peilen over 

ontwikkelingen van beleid, een project of activiteit van de 
gemeente. 

- heeft nog geen actieve website, wel een facebookpagina 
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1.3 Initiatieven ontwikkelen 
 
Bij het ontwikkelen van initiatieven is zowel voor het nemen van een initiatief als voor de uitvoering 
van het initiatief uitgewerkt wat dat betekent. 
 
Initiatieven ontwikkelen - Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen heeft een 

afwachtende rol, maar is vrij om  zelf met initiatieven te 
komen.  

- Bij een initiatiefvoorstel van Wijkcommissie Zogwetering, 
Dichters en Lanen uit het gebied doet de  Wijkcommissie 
Zogwetering, Dichters en Lanen in de uitvoering zelf mee 
en zorgt zelf voor draagvlak van het initiatief.  

Facultatief - Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen heeft een 
pro-actieve rol en bedenkt zelf initiatieven op basis van 
de gebiedsprioriteiten  

- Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen regelt 
zelf de uitvoering van het initiatief en/of zorgt voor 
cofinanciering waar mogelijk 

- helpt een initiatienemer uit het gebied om het plan 
concreet te maken inclusief goede kostenraming en 
voorstel van de aanpak. 

 
1.4 Rol bij gebiedsontwikkelingsplan 
 
Een gebiedsontwikkelingsplan bestaat uit een analyse, visie en uitvoeringsplan dat regelmatig wordt 
bijgesteld. De bewonersgroepen binnen dit gebied worden bij al deze facetten betrokken. 
 
Rol bij uitvoeringsplannen - Adviseert de gemeente bij de ontwikkeling en uitvoering 

van de uitvoeringsplannen 
Facultatief - In de uitvoeringsplannen geeft Wijkcommissie 

Zogwetering, Dichters en Lanen aan wat zij zelf gaat 
doen. 

- Indien Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen 
een buurtsignaleringsteam ondersteunt, worden hier 
tussen gemeente en het buurtsignaleringsteam apart 
afspraken over gemaakt. Deze afspraken met het 
buurtsignaleringsteam zullen als bijlage aan dit 
convenant worden toegevoegd. 
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2 Verantwoordelijkheden van de gemeente  
 

2.1 Informatie 
 
Op tenminste de volgende manieren voorziet de gemeente de georganiseerde bewonersgroepen van 
informatie: 

- Iedere bewonersgroep is verbonden met een ambtelijk en een bestuurlijk aanspreekpunt voor  
gebiedsgericht werken. Op uitnodiging van de bewonersgroep sluit de medewerker 
gebiedsgericht werken (een deel van het overleg) aan bij de reguliere vergaderingen van de 
bewonersgroep. Het is uiteraard mogelijk om ook tussendoor op andere manieren informatie 
uit te wisselen.  

- De gemeente streeft naar een zo snel mogelijke afhandeling van vragen of gegeven adviezen 
van de bewonersgroep en volgt voor de afhandeling de wettelijke gestelde termijnen  

- Op de gemeentelijke site wordt omschreven welke aanspreekpunten mensen hebben in hun 
gebied. Ook staat er hoe gebiedsgericht werken in zijn werk gaat. Er is een link naar de sites 
of facebookpagina’s van de verschillende georganiseerde bewonersgroepen.  

- De gemeente heeft haar eigen verantwoordelijkheid in het informeren en/of betrekken van de 
inwoners over gemeentelijke activiteiten en (beleids)projecten die betrekking hebben op de 
leefbaarheid in het gebied van de bewonersgroep.  

- De gemeente stelt in een vroegtijdig stadium informatie ter beschikking aan de 
bewonersgroep die de leefbaarheid van het gebied raakt. Uitzondering hierbij zijn 
vertrouwelijke stukken, deze worden niet beschikbaar gesteld. Uitgangspunt hierbij is de Wet 
openbaarheid van bestuur. De gemeente beoordeelt per activiteit/(beleids)project hoe zij 
hierbij de inwoners en Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen informeert en/of 
betrekt. 

- De gemeente biedt via wijkagenda’s inzicht in wat er jaarlijks op de planning staat om in het 
gebied uit te gaan voeren wat betreft grotere ruimtelijke fysieke projecten.  
 

2.2  Budget 
 
De gemeente stelt jaarlijks budget beschikbaar om de doelstellingen voor gebiedsgericht werken* te 
realiseren. Dit budget bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Organisatiebudget bewonersgroepen: 
Iedere bewonersgroep  ontvangt een organisatiebudget passend bij de omvang van het 
gebied conform de spelregels organisatiebudget bewonersgroepen 

- Centraal Leefbaarheidsbudget  
Iedere bewonersgroep kan initiatieven indienen ter ondersteuning van de sociale en/of fysieke 
leefbaarheid in het gebied conform de spelregels Centraal Leefbaarheidsbudget 

 
2.3 Ondersteuning 
 
Ondersteuning aan de bewonersgroep wordt geboden door: 

- Meedenken met de bewonersgroep over een op te stellen plan van aanpak voor het uitwerken 
van een initiatief. 

- Contacten aandragen van zowel mensen intern bij de gemeente als van externe organisaties 
om ideeën en plannen verder te helpen of problemen op te lossen. 

- Zo nodig de vakambtenaar uitnodigen om zelf een toelichting te geven aan de bewonersgroep 
op vakinhoudelijke zaken.  

- Bemiddelen bij interne conflicten. 
- Coaching van bewonersgroepsleden om hun rol beter in de vingers te krijgen. 
- De gemeente ondersteunt onderling overleg tussen bewonersgroepen bij 

gebiedsoverstijgende thema’s en door het organiseren van Platformbijeenkomsten. 
- Het 1 keer per jaar uitvragen naar de prioriteiten/thema’s uit het gebied en het faciliteren van 

de bijbehorende gewenste gemeentelijke en/of politie-inzet 
 
*doelstellingen voor gebiedsgericht werken 2015: leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen, 
participatie bevorderen, maatwerk per kern leveren, inwoners en bestuur verbinden. 


