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Inleiding
1. AANLEIDING WERKDOCUMENT
Dit werkdocument hoort bij de Procesnotitie Samenwerkingscreator Leefbaarheid. In de
procesnotitie staat een aanpak beschreven waarmee gemeenten
leefbaarheidsproblemen gebiedsgericht kunnen aanpakken. Het basisprincipe van de
aanpak is een ‘voor-wat-hoort-wat’ benadering, samen met partijen in het gebied. Vanuit
een (vrijwillig) voortraject, waarin de problemen geanalyseerd worden (doorbraakplan),
worden de afspraken tussen partijen geformuleerd in businesscases en uiteindelijk in een
-niet vrijblijvende- intentieovereenkomst. De stappen die hierbij doorlopen worden zijn
uitgebreid beschreven in de procesnotitie. Overigens zal de aanpak van leefbaarheid
voor elk gebied maatwerk zijn en is het goed mogelijk om sommige stappen over te
slaan.
Om gemeenten en andere partijen in het gebied enig houvast te geven om de benodigde
documenten op te stellen, is voorliggend werkdocument opgesteld. Hierin worden
voorstellen gedaan voor de opzet of inhoudsopgave van de verschillende documenten.
Verder zijn er tekstvoorstellen, voorbeelden en checklists te vinden in dit werkdocument.
Samen met de Procesnotitie Samenwerkingscreator Leefbaarheid vormt dit
werkdocument een handleiding voor de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid.
2. DOEL WERDOCUMENT
De Samenwerkingscreator Leefbaarheid is een handleiding die gemeenten zelfstandig
kunnen gebruiken als zij op een gebiedsgerichte manier aan de slag willen met
verschillende aspecten van leefbaarheid, zoals de aanpak van zwerfafval, graffiti, slecht
onderhouden straat en straatmeubilair, etc. De handleiding is in de praktijk getest en
naar aanleiding hiervan, waar nodig, aangepast. Net zoals de Samenwerkingscreator per
gemeente maatwerk zal zijn, bijvoorbeeld door de schaalverschillen in problematiek per
gemeente, zullen ook de op te leveren documenten per gemeente verschillen. Het
werkdocument moet daarom gezien worden als een document dat houvast biedt, en niet
als een verplicht stramien.
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3. LEESWIJZER
Voorliggend werkdocument biedt houvast bij de vier fasen van de
Samenwerkingscreator: de opstartfase (fase 0), het opstellen van het ‘doorbraakplan’
(fase 1: analysefase), de businesscases (fase 2: projectvoorstellen) en de
intentieovereenkomst (fase 3: bindende afspraken). In het deel van dit document dat u
ondersteunt bij fase 0 is een voorbeeldnotitie opgenomen waarmee u uw wethouder kan
informeren over het instrument en het te volgen traject. Ook is een voorbeeldplanning
opgenomen. In het deel dat hoor bij fase 1 vindt u handvatten voor het opstellen van een
doorbraakplan: een handleiding voor het afnemen van interviews en een voorbeeldopzet
voor het doorbraakplan (rapportage). Fase 2 bevat een opzet (uitgewerkte
inhoudsopgave) voor een businesscase. Als laatste is in fase 3 een aanzet gegeven voor
de intentieovereenkomst.
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FASE 0
Opstartfase

@ Copyright StadNetwerk 2010
De Samenwerkingscreator Leefbaarheid is gemaakt voor Agentschap NL met als doelstelling dat gemeenten het instrument in de
huidige vorm kunnen gebruiken. Agentschap NL heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik voor zover
passend binnen het doel van de opdracht. Het instrument Samenwerkingscreator Leefbaarheid is en blijft intellectueel eigendom
van StadNetwerk. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voorbeeldnotitie bestuurder
Aanleiding
Onze gemeente past het instrument Samenwerkingscreator Leefbaarheid toe, ontwikkeld
door Agentschap NL, VNG en Nederland Schoon. De Samenwerkingscreator
Leefbaarheid is een instrument waarmee gemeenten zelfstandig een aanpak ontwikkelen
om leefbaarheid samen met de partners in het gebied te verbeteren. In deze toelichting
staat beschreven wat de Samenwerkingscreator Leefbaarheid inhoudt en welke stappen
het instrument doorloopt.
Context
Gemeenten vervullen, als beheerder van het grootste deel van de openbare ruimte, een
centrale rol in de aanpak van leefbaarheid. Agentschap NL en de VNG hebben een
instrument ontwikkeld waarmee gemeenten zelfstandig problematiek rondom
leefbaarheid voortvarend ter hand kunnen nemen: de Samenwerkingscreator
Leefbaarheid. Dit instrument is inmiddels uitgebreid getest in Pilot-gemeenten.
Wat is de Samenwerkingscreator
De Samenwerkingscreator is een instrument voor zowel gebiedsontwikkeling als voor
specifieke thema’s – zoals leefbaarheid – daarbinnen. Op basis van de identiteit van het
gebied en de belangrijkste partijen (stakeholders) leidt de Samenwerkingscreator tot een
gezamenlijke aanpak door partijen op basis van niet-vrijblijvende afspraken voor een
langdurige periode met vooraf afgesproken resultaten. De Samenwerkingscreator bestaat
uit 3 stappen. In het onderstaande worden deze stappen toegelicht.
Stap 1: opstellen van een doorbraakplan
Het opstellen van een doorbraakplan start met een analyse van de identiteit van het
gebied en het leefbaarheidsprobleem: wat zijn de specifieke problemen en kansen? Wat
willen partijen in het gebied en wat is hun belang bij het oplossen van het probleem?
Waar liggen doorbraken in de aanpak: d.w.z. welke maatregelen zijn het meest urgent en
zorgen voor een ‘sneeuwbaleffect’? Wat zouden vitale coalities kunnen zijn in de aanpak:
d.w.z.: welke groep stakeholders wil als koploper de schouders onder het probleem
zetten? Op basis van deze brede analyse wordt ‘de stip op de horizon’ gezet. Wat gaan
we in een periode van 1, 5 en 10 jaar bereiken? Kortom het resultaat van stap 1 binnen
het instrument is een ‘doorbraakplan met identiteit’.
Stap 2: opstellen van businesscases
Na vaststelling van het doorbraakplan worden alle maatregelen gebundeld in pakketten.
Deze pakketten kunnen geselecteerd worden op onderwerp, gebied of functie. Concrete
voorbeelden: een businesscase voor een leefbaar OV-gebied, schoon park, een
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opgeruimd en onderhouden winkelgebied of schone schoolpleinen en – routes. Voor elk
pakket worden businesscases opgesteld, bestaande uit de volgende onderwerpen:
ambitie, beoogde resultaat, organisatie en vitale coalities, financiële paragraaf (wie zet
welke middelen in) en een planning.
Het doel van deze businesscases is het inzichtelijk maken van de (economische)
belangen die partijen hebben bij de aanpak van dit specifieke onderdeel van het gebied.
Door dit inzichtelijk te maken zijn partijen ook eerder bereid bij te dragen aan de aanpak,
hetzij financieel, hetzij door inzet van menskracht. Partijen conformeren zich aan deze
businesscases doordat zij zich hierop intekenen. De sleutel van deze aanpak ligt in een
‘voor-wat-hoort-wat’ benadering. Partijen vormen met andere partijen vitale coalities en
zetten zich niet-vrijblijvend in voor het beoogde resultaat.
Stap 3: sluiten van een intentieovereenkomst
De businesscases vormen vervolgens de basis voor het sluiten van een
intentieovereenkomst met alle betrokken partijen. Deze overeenkomst fungeert als
afsprakenkader ten behoeve van de uitvoering van de businesscases en regelt de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken partijen. Het sluiten van de
intentieovereenkomst is een belangrijk bestuurlijk moment. Op een feestelijke
bijeenkomst (met pers) laten bestuurders van de partijen zien resultaat te willen boeken
met de aanpak van leefbaarheid.
Ook worden in deze overeenkomst zo mogelijk een aantal ‘quick wins’ benoemd. Dit zijn
maatregelen uit de businesscases die direct kunnen worden uitgevoerd en ook op korte
termijn resultaat hebben. Door de snelle resultaten die hiermee bereikt worden, blijven de
bewoners en gebruikers enthousiast over de aanpak en blijven daarom ook actief
betrokken. Dit geeft garanties voor resultaat op langere termijn.
De wethouder heeft een belangrijke rol in het proces. Allereerst door bewust te kiezen
voor de aanpak van leefbaarheidsproblematiek met de partijen in het gebied. De
gemeente heeft in dit proces de regierol en heeft dan ook de verantwoordelijkheid om
partijen zo veel mogelijk te stimuleren en te betrekken. Daarnaast is de wethouder
eindverantwoordelijk voor het afronden van de intentieovereenkomst.
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Voorbeeld planning
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FASE 1
Doorbraakplan

Handleiding Interviews
1. DOEL HANDLEIDING
Het betrekken van sleutelfiguren uit het gebied, door middel van het houden van
interviews, is een belangrijk onderdeel van het onderzoek naar de identiteit van het
gebied. Allereerst omdat deze bronnen specifieke informatie kunnen aanleveren over het
gebied en het leefbaarheidsprobleem. Daarnaast bieden de interviews een kans om de al
verzamelde informatie te spiegelen bij de sleutelfiguren. Als derde is het belangrijk
draagvlak te creëren bij de toekomstige partners van de aanpak. Het delen van de
informatie en de analyse met sleutelfiguren is een eerste stap in het betrekken en
stimuleren van partijen uit het gebied.
Deze notitie dient als gesprekshandleiding voor de gemeente bij het houden van deze
interviews. De handleiding bestaat uit de volgende paragrafen:




Vooraf;
Toon van het gesprek;
Gesprekslijn interview.

2. VOORAF
Voorafgaand aan de interviews spelen de volgende aandachtspunten een rol:
 Bepalen relevante sleutelpartijen en prioriteren
De gemeente mag zelf bepalen hoeveel partijen worden geïnterviewd. De ervaring
leert dat circa zeven partijen voldoende is om de meest essentiële zaken te bepalen.
 Bepalen te interviewen personen
Nadat de partijen zijn vastgesteld is het belangrijk te weten wie je wilt spreken. Is dat
de directeur of de beleidsmedewerker? Soms is de rolverdeling binnen een partij niet
zo uitgebreid, dat maakt de keuze gemakkelijk. Bij voorkeur zijn de
interviewpersonen ook de mensen die later in de werkgroepen/kopgroep zitting
kunnen nemen om businesscases op te stellen.
 Afspraken inplannen (1-1,5 uur)
 De geïnterviewde informeren over doel en achtergrond van het interview
De interviews zijn bedoeld om input te verzamelen om een nieuwe, gebiedsgerichte,
aanpak van leefbaarheid vorm te geven. Een belangrijk kenmerk van deze aanpak is
dat de gemeente niet alleen aan de slag gaat, maar dat ook andere partijen
gevraagd worden informatie aan te leveren over het gebied en het
leefbaarheidsprobleem en (op basis van ‘voor-wat-hoort-wat’) hun steentje bij te
dragen. Er zal gevraagd worden naar de ervaringen met leefbaarheid, wat volgens
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de geïnterviewden oplossingen zouden kunnen zijn en wat u daar zelf aan zou
kunnen bijdragen.
Bevestigen afspraak
De afspraak met de geïnterviewde schriftelijk of via de e-mail bevestigen en
eventueel een toelichting over de Samenwerkingscreator toesturen.

3. TOON VAN HET GESPREK
Het doel van het gesprek is drieledig. Het is allereerst de bedoeling om de geïnterviewde
alles wat hij/zij kwijt wil over het gebied en leefbaarheid te laten vertellen. Er hoeven nog
geen harde afspraken gemaakt te worden. Daarnaast is het mogelijk om al verzamelde
informatie te toetsen/spiegelen bij de geïnterviewde en draagvlak te creëren voor een
gezamenlijke aanpak.
De toon van het gesprek is open:
 Open vragen (hoe, wat, waarom?);
 Interview bij voorkeur bij geïnterviewde laten plaatsvinden;
 Geïnterviewde op zijn/haar gemak stellen;
 Ruimte geven aan het verhaal van de geïnterviewde;
 Interviewer op de achtergrond.
4. GESPREKSLIJN INTERVIEW
A. Introductie
 Voorstelronde;
 Achtergrond Samenwerkingscreator Leefbaarheid uitleggen;
 Doel van dit gesprek.
B. Voorbeeldvragen
Kenmerken sleutelfiguur:
 Kunt u kort uw partij beschrijven (missie/visie, grootte/leden, organisatievorm,
belangrijkste thema’s)?
 Wat doet uw partij in het gebied?
 Met wie heeft u te maken in het gebied?
 Wie zijn uw belangrijkste samenwerkingspartners?
Algemeen beeld gebied:
 Hoe zou u het gebied in het algemeen kenschetsen (in 10 zinnen)?
 Wat zijn volgens u de belangrijkste problemen?
 Wat zijn volgens u de belangrijkste kansen?
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Leefbaarheid:
 Welk beeld hebt u van leefbaarheid in het gebied (graffiti, onderhoud openbare
ruimte, overlastplegers, zwerfafval)?
 Wie/wat is/zijn de veroorzaker(s)? Hebt u een idee van de achterliggende oorzaken?
 Vindt u het belangrijk dat leefbaarheidsproblemen aangepakt worden? Welk belang
heeft uw partij daarbij? Welke belangen hebben andere partijen daarbij?
 Wat doet u al aan de aanpak van zwerfaval?
 Welke partijen zouden samen een rol moeten spelen in de aanpak?
 Wat zijn de belangrijkste problemen rondom leefbaarheid?
 Hebt u een doel/beeld/droom over betere leefbaarheid op de lange termijn? En wat
moet er echt op korte termijn aangepakt worden?
 Hoe is het op peil houden van leefbaarheid volgens u nu geregeld?
 Hoe zou dat beter kunnen?
 Hoe zouden andere partijen daar een bijdrage kunnen leveren?
 Hoe zou uw eigen partij kunnen leveren aan de verbetering van leefbaarheid? Op de
korte en op de lange termijn?
 Hebt u nog andere opmerkingen over leefbaarheid die u kwijt wilt?
C. Afronding gesprek
 Afspraken maken over eventueel verslag;
 Betrokkenheid partij vervolg van het traject;
 Is partij geïnteresseerd mee te doen met businesscases;
 Indicatie noemen van wanneer partij benaderd wordt;
 Bedanken geïnterviewde.
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1.

Inleiding

1.1

AANLEIDING AANPAK LEEFBAARHEID

1.1.1

Korte uitleg problematiek leefbaarheid algemeen
Bijvoorbeeld:
 Uit een enquête van de NS blijkt dat er veel overlast wordt ervaren rondom station X.
 De winkeliersvereniging en de gemeente vinden dat de vervuiling en onderhoud
rondom winkelcentrum X onder de maat is.
 In buurtonderzoek X is aangetoond dat X% van de inwoners van gebied X zich
ergeren aan de hoeveelheid graffiti. Of:
 Uit het onderzoek ‘Inzameling en beloningssystemen ter vermindering van
zwerfafval’ blijkt dat Nederlanders zich meer ergeren aan de vervuiling en
verloedering van hun directe leefomgeving dan aan files en sigarettenrook (bron:
www.vrom.nl). Of:
 Een schoon gebied is één van de basisvoorwaarden om de leefbaarheid en
veiligheid in gebieden te kunnen verbeteren, investeringen aan te trekken en
vertrouwen in een positieve verandering op te bouwen.

1.1.2

Korte schets van problematiek in gebied X
Bijvoorbeeld:
 In OV-, winkel of schoolgebied X is leefbaarheid een probleem dat meer aandacht
verdient. Opvallende problemen hier zijn: …
 Onderzoek in gebied X heeft aangetoond dat leefbaarheid ook hier hoog op de
prioriteitenlijst staat.

1.1.3

Gebiedsaanpak
Bijvoorbeeld:
 Het is belangrijk leefbaarheid op lokaal niveau te verbeteren. De
Samenwerkingscreator Leefbaarheid kan goed worden ingezet in gebieden waar
leefbaarheid een probleem vormt, zoals een winkel-, school- of OV-gebied.
 De aanpak richt zich op lokaal niveau vanwege de sociale binding die de mensen
met hun directe omgeving hebben. Het actief participeren van bewoners en
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ondernemers is op dit schaalniveau beter te organiseren. Empowerment van
bewoners en ondernemers is belangrijk, ook in de verbetering van leefbaarheid.
1.1.4

Samenwerkingscreator Leefbaarheid
Bijvoorbeeld:
 De gemeente gaat nu het instrument ‘Samenwerkingscreator Leefbaarheid’ inzetten
om de gebiedsgerichte aanpak handen en voeten te geven.
 Dit instrument start met een analyse van de bestaande situatie, ambities en
mogelijkheden: het DNA van het gebied. Daaruit worden de mogelijke ‘doorbraken’
(kansen) en ‘vitale coalities’ (samenwerkingsverbanden) gedistilleerd. Dit alles wordt
uitgewerkt in concrete business cases en mondt uiteindelijk uit in één of meerdere
intentieovereenkomsten tussen partijen in het gebied.

1.2

AFBAKENING En relatie overige programma’s

1.2.1

Afbakening van het thema Leefbaarheid
Bijvoorbeeld:
 Het thema leefbaarheid is breed. Hieronder kunnen tal van problemen vallen zoals.
Dit strekt zich van zwerfafval, graffiti, hondenpoep tot kapot straatmeubilair, asociaal
gedrag en ernstige overlastgevers.
 In gebied X beperken wij ons in eerste instantie tot (hier opnemen welke gebieden u
in ieder geval graag met de partners wilt aanpakken)
 Optioneel: opnemen hoe eventuele thema’s die u niet wilt meenemen in ene later
stadium of via een andere (beleids)lijn worden opgepakt.

1.2.2

Relatie overige programma’s
Bijvoorbeeld:
 In het krachtwijkenakkoord / wijkactieplan / plan van aanpak openbare ruimte is in
20XX al vastgelegd dat de aanpak van leefbaarheid in gebied X één van de
speerpunten is.
 Het algemene beleid van de gemeente over leefbaarheid is .. en verankerd in ..
 De gemeente neemt al deel aan de volgende programma’s/acties van het
Agentschap NL, zoals het programma Gemeente Schoon. De Samenwerkingscreator
moet als complementair gezien worden aan deze initiatieven.

De gemeente heeft al ervaring opgedaan met gebiedsgericht werken op het gebied
van … Deze ervaringen worden meegenomen door middel van …
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1.3

LEESWIJZER DOORBRAAKPLAN
Beschrijving inhoud per hoofdstuk
Bijvoorbeeld
 Dit doorbraakplan is de eerste stap om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak van
leefbaarheid in gebied X. Het doorbraakplan is in feite het resultaat van de
analysefase van de Samenwerkingscreator. Het bestaat ten eerste uit een
beschrijving van de identiteit van het gebied, de aanwezige partijen en problemen en
kansen (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt de leefbaarheidsproblematiek nader
geanalyseerd en worden de potentiële doorbraken benoemd (hoofdstuk 3). De
doorbraken worden nader uitgewerkt door de resultaten en relevante partijen te
benoemen (hoofdstuk 4). Als laatste worden de vervolgstappen omschreven
(hoofdstuk 5).
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2.

Identiteit van gebied X

2.1

IDENTITEIT ALGEMEEN

2.1.1

Ruimtelijke/fysieke identiteit
 Bouwjaar/stijlperiode
 Aanwezigheid/planning bouwprojecten (herstructurering)
 Verhouding bebouwd-openbare ruimte
 Type openbare ruimte (straatprofiel, aanwezigheid pleinen, parken, woonerven)
 Fysieke barrières in gebied/rand van het gebied (wegen, water)
 Groen en water

2.1.2

Bevolking
 Leeftijdsopbouw
 Etniciteit
 Opleidingsniveau
 Werk en inkomen
 Huishoudensituatie

2.1.3

Wonen
 Type woningen (eengezins-, meergezins-, buitenruimtes)
 Staat van de woningen
 Eigendomssituatie
 Ontwikkelingen op de woningmarkt

2.1.4

Voorzieningen
 Sport en ontspanning
 Scholen
 Zorg en welzijn
 Overige verenigingen

2.1.5

Economie
 Bedrijvigheid
 Winkels en winkelcentra
 Werkgelegenheid

2.1.6

Samenvatting problemen en kansen gebied X (algemeen)
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2.2

LEEFBAARHEID IN GEBIED X

2.2.1

Kwantitatieve inventarisatie hoeveelheid en type leefbaarheidsproblemen in het
gebied
 uit enquêtes, monitor (indien aanwezig), t.o.v. gemiddelde in de stad
 ‘schoonheidsgraad’ van het gebied (indien aanwezig) t.o.v. gemiddelde in de stad
 Aantal overlastmeldingen in het gebied (indien bekent)

2.2.2

Kwalitatieve inventarisatie leefbaarheidsproblematiek
 Inventarisatie hotspots: denk aan omgeving rond scholen, winkelstraten, snackbars,
horeca, afvalverzamelingsplaatsen, stoplichten, pinautomaten, bankjes/hangplekken,
openbaar groen.
 Informatie verzamelen door middel van gebiedsschouw of interviews
 Ondersteund met beeldmateriaal (kaartje en foto’s)

2.2.3

Inventarisatie problemen bij huidige aanpak van leefbaarheidsproblemen
Bijvoorbeeld schoonhouden
 Inzameling: denk aan opengescheurde zakken, volle (ondergrondse) containers,
omgegooide persoonlijke containers
 Ophaalregiem: wanneer wordt er opgehaald, sluit dit aan bij de piekmomenten in het
gebied, wordt er direct daarna schoongemaakt.

2.2.4

Inventarisatie relevant beleid
Voorbeeld schoonhouden
 Veegbeleid in het gebied/op specifieke plekken
 Handhavings- en boetebeleid (op basis van Wet bestuurlijke boete of
afvalstoffenverordening)

2.2.5

Belangrijkste bronnen van leefbaarheidsproblemen in gebied X benoemen (zo
specifiek mogelijk)
 Bewoners (uit buurt X, vooral gezinnen/ouderen/jongeren)
 Scholieren
 Toeristen
 Automobilisten
 Winkelend publiek

2.3

STAKEHOLDERS EN HUN BELANGEN
De volgende twee paragrafen kunnen het gemakkelijkst gevuld worden met behulp van
interviewresultaten (zie ook interviewhandleiding).
6
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2.3.1

Partijen en hun belangen
Benoemen partijen, hun belang bij een gebied zonder leefbaarheidsproblemen en hun
mogelijke rol bij preventie, handhaving en/of opruimen.
Bijvoorbeeld
 Schoolbesturen X, Y, Z:
- Belang: imago en concurrentiepositie school, maatschappelijke bijdrage school,
leefbaarheid (aanpak graffiti, zwerfafval, schoolroutes) als onderdeel
lesprogramma
- Mogelijke rol: Rol bij preventie kan zijn: leefbaarheidscampagne of lessen op
school. Rol bij opruimen kan zijn: leerlingen laten opruimen in ruil voor bijdrage
aan feest o.i.d.
 Private eigenaar winkelcentrum Y:
- Belang: waardevermeerdering/behoud vastgoed, imago winkelcentrum, tevreden
winkeliers, dus weinig mutatie/leegstand
- Mogelijke rol bij preventie kan zijn: plaatsen afvalbakken, aanpassen/afsluiten
hoekjes waar vuil ophoopt, afstemmen schoonmaakdienst en afvaldienst
 NS of andere vervoerder
 Winkelend publiek en bezoekers
 Bewoners(organisaties)
 Reizigersorganisaties
 Vastgoedeigenaren
 Woningcorporatie(s)
 Afvaldienst/afvalreinigingsbedrijf
 Politie en gemeentelijke controleurs
 Gemeente
- Beleid
- Communicatie
- Wijkteam
 Verenigingen (sport, hobby)
 Sociale werkvoorziening, reclassering
 Maatschappelijk werk (buurtwerkers, straatcoaches, buurtvaders)

2.3.2

Bestaande samenwerkingsverbanden
Bijvoorbeeld
 Ondernemers in het OV-gebied werken samen met NS en Prorail om de overlast van
vervuiling in de hand te houden.
 De woningcorporaties en de bewonersvereniging hebben onlangs samen leefregels
voor buurt X opgezet.
 Scholieren van school X maken wekelijks het winkelcentrum schoon.
7
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3.

Probleemanalyse

3.1

BELANGRIJKSTE PROBLEMEN LEEFBAARHEID

3.1.1

Gesignaleerde problemen ordenen in clusters/thema’s
Bijvoorbeeld:
 Leefbaarheid rondom winkels/winkelcentra
 Leefbaarheid in OV-gebied
 Leefbaarheid rondom scholen
 Leefbaarheid rondom inzamelingsplaatsen
 Leefbaarheid in het openbaar groen

3.1.2

De 5 belangrijkste problemen benoemen

3.2

BRONNEN EN ACHTERLIGGENDE OORZAKEN

3.2.1

De vijf belangrijkste problemen nader uitdiepen
Benoemen belangrijkste bron(nen) en mogelijke achterliggende oorzaken van
bovengenoemde problemen. Achterliggende oorzaken zoeken naar aanleiding van
gebiedsanalyse in hoofdstuk 2
Bijvoorbeeld:
 Leefbaarheidsproblemen in een winkelcentrum:
Het zwerfafval en vandalisme wordt veroorzaakt door winkelend publiek en
overlastgevende jongeren. Ook is sprake van overlast van dealers en
drugsgebruikers. Bij de gemeente is het winkelcentrum bekend als een hotspot. Dit
betekent, dat er een bijzondere inzet noodzakelijk is om het de leefbaarheid te
verbeteren. De gemeente wordt daarbij geholpen door de basisschool ’t Anker, die
twee keer per week het plein veegt. Deze activiteit van de school maakt onderdeel
van het lesprogramma uit. Ook wordt de gemeente geholpen door de politie die op
gezette tijden een extra oogje in het zeil houdt en door het welzijnswerk die het
jongerenprogramma heeft aangepast.
 Leefbaarheid rondom scholen:
Ruim 75% van het middelbaar onderwijs is gevestigd in het gebied. De wijk heeft dan
ook veel te maken met groepen leerlingen die door het gebied trekken. Dit
veroorzaakt veel overlast van zwerfafval, vandalisme en overlastgevend gedrag op
8
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de zogenaamde hangplekken en snoeproutes; routes tussen huis en school en
routes tussen school en winkelgebieden.
3.3

DOORBRAAKDOELEN
Omzetten van problemen in doorbraakdoelen


Voor de vijf problemen vijf doorbraakdoelen bepalen:
Doorbraakdoelen zo helder, actief en meetbaar mogelijk formuleren. Er kan al een
onderscheid gemaakt worden tussen korte termijn doelen en doelen op een wat
langere termijn. In de businesscases wordt nog een nadere verdieping van de
doorbraakdoelen gemaakt, waarin ze echt concreet worden.



Denk aan doorbraken op het gebied van leefbaarheid, bijdrage aan schoon, heel,
veilig, meer ondernemers willen zich vestigen in het gebied, tevreden
gebiedsgebruikers zoals NS, verminderen ergernis, behalen schoonheidsgraden,
verbeteren imago van het gebied, bewoners trots maken op de wijk, aantrekken
andere groepen naar het gebied, winkelcentrum/school populairder/drukker bezocht,
meer betrokkenheid van scholen/verenigingen bij het gebied.

Bijvoorbeeld:
 Gebied X is een gebied waar de komende tijd veel staat te gebeuren; de X buurt
wordt compleet geherstructureerd en een deel van de openbare ruimte in buurt Y
krijgt een facelift. Gebied X moet een gebied worden waar het prettig wonen en
werken is, met een gezellige en levendige sfeer. Ondanks al deze levendigheid en
bouwactiviteiten wordt gestreefd naar een schone en hele openbare ruimte. Want
een schoon en heel gebied is een cruciaal onderdeel van het nieuwe totaalplaatje.
De ambitie is om als alle bouwactiviteiten zijn afgerond, de hoeveelheid zwerfafval
tot het stedelijk gemiddelde te reduceren. Dit niveau wordt vastgehouden. Drie
problemen pakken we daarom met voorrang aan:
1. Afval bij afvalverzamelingsplaatsen
Doorbraakdoel: op korte termijn: 50% minder meldingen van afval. Lange termijn:
schoonheidsgraad op stedelijk gemiddelde.
2. Zwerfafval bij winkelcentrum
Doorbraakdoel: op korte termijn bewustwording bij publiek door promotie en ludieke
acties. Lange termijn: situatie is op stedelijk gemiddelde en winkeliers leveren een
bijdrage aan het schoonhouden van het winkelcentrum.
3. Zwerfafval op snoeproutes
Doorbraakdoel: op korte termijn scholieren zich bewust laten worden van het
probleem. Lange termijn: scholieren laten minder afval achter, waardoor er 50%
minder inzet van schoonmaakmateriaal nodig is.
9
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4.
4.1

Doorbraken en vitale coalities
DOORBRAKEN


Terugkoppeling/samenvatting van hoofdstuk 3

Bijvoorbeeld:
 In hoofdstuk 3 zijn de verschillende problemen op het gebied van leefbaarheid in
gebied X benoemd. Het blijkt dat de problemen met name liggen op het gebied
van/worden veroorzaakt door/ voorkomen in …


Uitleg doorbraken
- Urgentie om bepaalde onderdelen van de problemen direct aan te pakken.

Bijvoorbeeld
 Het is niet de bedoeling om alle problemen tegelijk voor het hele gebied aan te
pakken. Door als gemeente samen met direct betrokkenen energie te steken in de
meest urgente onderdelen van de problemen, kan er een ‘sneeuwbaleffect’ ontstaan.
Er wordt energie opgewekt bij partijen om ook andere problemen aan te pakken.


4.2

Daarom zijn de volgende onderwerpen tot doorbraak benoemd.

VITALE COALITIES


Koppelen partijen aan doorbraakdossiers: mogelijke vitale coalities per doorbraak
benoemen.

Bijvoorbeeld:
 Voor doorbraak 1 zullen de volgende partijen uitgenodigd worden om deel te nemen
aan de vitale coalitie: winkeliersvereniging, eigenaar/belegger winkelcentrum,
schoolbestuur nabijgelegen school, buurtvereniging met locatie in winkelcentrum,
gemeente.
 Voor doorbraak 2 zullen de volgende partijen uitgenodigd worden om deel te nemen
aan de vitale coalitie: eigenaar benzinestation, schoolbestuur + evt. betrokken leraren
en leerlingenraad, bewonersvereniging, gemeente.
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Voor doorbraak 3 zullen de volgende partijen uitgenodigd worden om deel te nemen
aan de vitale coalitie: gemeente, woningcorporatie, sociale werkplaats en
bewonersvereniging

11
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5.

Vervolg


Herhalen voorstel doorbraakdossiers en vitale coalities



Vervolgstappen en tijdspad (zie ook voorbeeldplanning)

Bijvoorbeeld:
 De volgende stap is nu de doorbraakdossiers uit te diepen samen met de vitale
coalitie in concrete business cases. Hiervoor zal er op datum x een zogenaamde
pressure cooker-sessie worden georganiseerd met de partners X,Y,Z. Op basis van
de uitkomsten van deze sessie, worden businesscases opgesteld. Uiteindelijk
moeten de uitgewerkte businesscases leiden tot een intentieovereenkomst.
 De planning is om in week x de businesscases af te ronden en op datum x de
intentieovereenkomst te tekenen.

12
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FASE 2
Businesscase
Leefbaarheid gebied X

Opzet businesscase
1. Achtergrond (max. 1/4 A4)
 Korte toelichting op het probleem en stand van zaken tot op heden.
2. Ambitie (max. 1/2 A4)
 Ambitie van de businesscase
 Herformuleren/herijken doelstellingen uit doorbraakplan samen met partijen
Bijvoorbeeld:
-

Businesscase X: De ambitie is om de aantrekkelijkheid van de omgeving rond school X grondig te
verbeteren door in ieder geval te zorgen dat er geen graffiti meer wordt gespoten, er niet meer
wordt “rondgehangen” voor de deur en er nauwelijks zwerfafval meer ligt. Dit verbetert het imago
van de school en van de buurt. Het streven is om na 3 jaar schoonheidsgraad 4 te bereiken en
vast te houden en de dealers/gebruikers zo streng mogelijk aan te pakken. Dit wordt enerzijds
bereikt door een gedragsverandering bij de scholieren en anderzijds door optimalisatie en
afstemming van de afspraken met scholen, reinigingsdienst en politie.

3. Resultaat (1/2 - 1 A4)
 De volgende resultaten dragen bij aan het behalen van de gestelde ambitie (..)
 Verschil maken tussen resultaten op de lange termijn (3-5 jaar) middellange termijn (1-2 jaar) en
korte termijn (binnen half jaar).
 De korte termijn resultaten kunnen later gebruikt worden als ‘quick win’ in de
intentieovereenkomst.
Bijvoorbeeld:
Korte termijn resultaten (uiterlijk d.d. x)
-

School X heeft een bewustwordingscampagne over het weggooien van afval gevoerd onder haar
scholieren (onderdeel lesprogramma maatschappijleer en postercampagne)

-

Het benzinestation heeft i.s.m. de leerlingenraad een ludieke opruimactie en schoonmaakactie
gedaan

-

Er zijn maandelijks extra zichtbare veegacties gedaan door de gemeente na de pauzes van de
scholieren/tijdens openingstijden winkels

1
Werkdocument businesscase: zie ook Procesnotitie Samenwerkingscreator Leefbaarheid, pagina 25 t/m 31

-

Hotspot X is geadopteerd door 2 buurtbewoners, die problemen direct signaleren

-

In minimaal 3 straten doet men mee aan het ‘Opzoomerproject’/schoonste straat van
Nederland/Nationale Zwerfafvaldag

-

De politie laat op gezette tijden zijn gezicht zien

Resultaten binnen een jaar:
-

Het schoolplein is heringericht, zodat er geen ‘’hoekjes’’ meer zijn waar dealers kunnen
opereren

-

De politie heeft i.s.m. de school een campagne over drugsgebruik gevoerd

-

Er zijn afspraken met alle winkeliers over afvalbakken bij de uitgangen van hun winkel

-

Er is een verbod op het uitdelen van promotiemateriaal in winkelcentrum X

Resultaten binnen drie jaar:
-

Het schoolgebied staat niet meer in de top 3 ergernissen van de buurtenquête

-

Het veeg- en afvalophaalbeleid is afgestemd/resultaatsgericht georganiseerd/geïntensiveerd

-

Er zijn extra/andere containers geplaatst op plaats X, Y en Z

4. Organisatie en vitale coalitie (1/2 A4)
 Betrokken partijen en rol
 Rol bestaande samenwerkingsverbanden
 Benoemen partijen die ‘kopgroep’ gaan vormen en de overige betrokken partijen
Bijvoorbeeld:
-

De gemeente, schoolbestuur X, de winkeliersvereniging Y en private eigenaar winkelcentrum Y
vormen samen de kopgroep. Verder zijn bij deze businesscase betrokken: (..)



Benoemen trekkers per actie/resultaat
Bijvoorbeeld:
-

Voor de onderdelen X, Y en Z treedt de gemeente als trekker op. Voor de onderdelen A, B en C
schoolbestuur X



Het onderdeel organisatie kan desgewenst ook meegenomen worden in de planningstabel (zie
paragraaf 6 planning)

2
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5. Financiering (1 A4)



Inzicht geven in de benodigde financiering
Benodigde investeringen
Voorbeeld:
Hieronder staat een overzicht van de benodigde investeringen. Er wordt onderscheid gemaakt
naar incidentele en structurele investeringen:
Structureel:
-

5 jaar lang 2 keer zoveel inzet veegploegen in gebied X

€ XX,-

-

5 jaar lang inzet acuut veegteam na melding in gebied X

€XX,-

-

Langlopende bewustwordingscampagne op scholen

€XX,-

-

Ophalen gerecyclede plastic flesjes bij winkeliers

€XX,-

Incidenteel:



-

Plaatsen extra/andere afvalbakken

€XX,-

-

Ludieke actie X

€XX,-

Investeringsoverzicht
Incidenteel
Investering
Onrendabel



X
X

Structureel
(10 jaar)
X
X

Totaal
X
X

Dekking
Het is goed mogelijk dat er op het moment van afronding van de businesscase nog geen
overeenstemming is over de financiële dekking. Er kan gekozen worden om in de businesscase
alleen de kosten inzichtelijk te maken en de financiering als onderdeel van de
intentieovereenkomst te benoemen.
Bijvoorbeeld:
-

De partijen dragen volgens de volgende verdeelsleutel aan deze kosten bij:

-

Deze kosten worden als volgt gedekt: …

-

Uitgangspunt dat partijen geen extra investeringen doen, maar dat bestaande budgetten efficiënter
benut worden. Dit betekent dat …
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Indien er ook geen duidelijkheid ontstaat over kosten en inzet, kan gekozen worden voor het
opnemen van een dergelijke passage: ‘Voor de activiteiten waarvoor er extra middelen benodigd
zijn, geldt dat de trekker van deze businesscase samen met de betreffende actiehouder van de
specifieke maatregel verantwoordelijk is voor het regelen van de financiering van de maatregel
of actie’.

6. Planning (1/2 A4)
 In een planningstabel wordt weergegeven welke actie wanneer plaatsvindt en wanneer een doel
bereikt zal zijn.
 De planningstabel kan een niveau dieper gaan dan de beschrijving van de resultaten. Bij
voorkeur wordt gewerkt in maanden, anders in kwartalen.
Bijvoorbeeld:
Planning businesscase Snoeproute

Data
4e

Actie
-

kwartaal
2012

Voorbereiden en uitvoering veegactie 1 met

Trekker
Schoolbestuur

scholieren
-

Start onderzoek efficiënter veegbeleid op

Gemeente

snoeproute
1e

-

…

-

Vaststellen efficiënter veegbeleid en start

kwartaal
2013

Gemeente

uitvoering
-

Start bewustwordingscampagne scholieren

-

…

2e

-

Plaatsen nieuwe afvalbakken op snoeproute

kwartaal

-

…

-

Voorbereiden langlopende afspraken tussen

Schoolbestuur
Gemeente

2013
3e + 4e
kwartaal

Gemeente/schoolbestuur

gemeente en school

2013
2014

-

Continueren extra inzet veegploegen

Gemeente

-

Langlopende afspraken zijn vastgelegd

Gemeente/schoolbestuur

-

Zwerfafval is opgenomen in lesprogramma
school

Schoolbestuur

4
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FASE 3
Intentieovereenkomst
Leefbaarheid gebied X

Inhoud
Handtekeningenblad

2

1. Inleiding

3

2. Aanpak van leefbaarheidsproblemen

4

3. Organisatie

6

4. Financiën en planning
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Handtekeningenblad
Wij hebben de ambitie, de inzet en de mogelijkheden om het gebied leefbaarder te maken. Deze
intentieovereenkomst vormt de basis voor onze doelen, samenwerking en prestaties, zowel op de
korte termijn als om onze samenwerking een structureel karakter te geven.
Partij
Naam, functie

Partij
Naam, functie

Partij
Naam, functie

Partij
Naam, functie

Partij
Naam, functie

Partij
Naam, functie

Partij
Naam, functie

Partij
Naam, functie

Partij
Naam, functie

Partij
Naam, functie

Partij
Naam, functie

Partij
Naam, functie

Partij
Naam, functie

Partij
Naam, functie
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1.

Inleiding



Aanleiding intentieovereenkomst

Bijvoorbeeld:
 Dit akkoord weerspiegelt de uitkomsten van het gezamenlijke traject van
verschillende partners in gebied X om leefbaarheidsproblemen in dit gebied aan te
pakken. De ondertekenaars sluiten nu samen deze intentieovereenkomst, waarin ze
hun gezamenlijke doelen, samenwerking en prestaties, zowel op de korte termijn als
op langere termijn, niet vrijblijvend vastleggen, om zo hun samenwerking een
structureel karakter te geven.


Problematiek betreffende gebied: korte beschrijving van het gebied en waarom men
juist daar aan de slag wil met leefbaarheidsproblemen.



Aanpak met partners

Bijvoorbeeld:
 De aanpak van leefbaarheidsproblemen wordt vaak gezien als een
reinigingsprobleem. Inmiddels is bekend dat alleen een benadering vanuit
verschillende invalshoeken kan leiden tot het verminderen van
leefbaarheidsproblemen. Daarom heeft de gemeente het initiatief genomen om met
de partners uit het gebied samen te gaan werken en gezamenlijk een aanpak voor
leefbaarheidsproblemen te ontwikkelen. Hierbij levert iedere partner vanuit zijn eigen
expertise en mogelijkheden een bijdrage aan de vermindering van
leefbaarheidsproblemen en wordt deze samenwerking op een structurele manier
ingebed in de organisaties. Het resultaat van deze gezamenlijke aanpak wordt
daarmee meer dan de som van de afzonderlijke resultaten.


Gebiedsgerichte aanpak

Bijvoorbeeld:
 Leefbaarheid leent zich goed voor een gebiedsgerichte aanpak. Bewoners en
ondernemers zijn immers degenen die als eerste te maken hebben met
leefbaarheidsproblemen. Daarnaast ligt een belangrijk deel van de oplossing bij een
gedragsverandering van diezelfde bewoners en ondernemers.
2
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Het is nadrukkelijk de bedoeling om met de aanpak van zwerfafval in te zetten op
bewustwording en vergroten van de participatie. De bewoners en de organisaties uit
het gebied zelf hebben een sleutelpositie in het ontwikkelen een leefbare omgeving.
Mensen zijn aan te spreken op hun gedrag en voelen zich op dit schaalniveau nog
verantwoordelijk voor hun eigen omgeving.



Uitleg totstandkoming intentieovereenkomst

Bijvoorbeeld
 Verschillende partners uit het gebied conformeren zich door middel van deze
intentieovereenkomst aan de aanpak van leefbaarheid in dit gebied. Hiertoe hebben
zij, op initiatief van de gemeente, een traject doorlopen, waarbij gebruik gemaakt
werd van het instrument Samenwerkingscreator Leefbaarheid.
 De uitvoering van het instrument de Samenwerkingscreator bestaat uit verschillende
fases. De Samenwerkingscreator start met het opstellen van een doorbraakplan. Het
doorbraakplan bevat een analyse van de bestaande situatie, ambities en
mogelijkheden: het DNA van het gebied. Daaruit zijn de mogelijke ‘doorbraken’
(kansen) en ‘vitale coalities’ (samenwerkingsverbanden) gedistilleerd. Dit alles is
voor de belangrijkste doorbraken, samen met partners, uitgewerkt in concrete
business cases, waarin de afgesproken resultaten staan weergegeven. Deze
businesscases hebben de basis gevormd voor deze intentieovereenkomst tussen
partijen in het gebied en zijn als bijlage bijgevoegd. In het intentieovereenkomst
verbinden partijen zich nadrukkelijk aan een gezamenlijk vastgesteld (lange termijn)
doel.
.
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2.
2.1

Aanpak van leefbaarheidsproblemen
DOELSTELLING EN AMBITIE


Korte toelichting problematiek leefbaarheid in het gebied en urgentie oplossing

Bijvoorbeeld
 Graffiti, overlastplegers, niet-functionerende lantaarnpalen zijn een paar van de
grootste ergernissen voor bewoners en ondernemers en heeft een groot negatief
effect op de leefbaarheid en de (beleving van) veiligheid in het gebied. Met een
succesvolle aanpak van de verbetering van de leefbaarheid in het gebied wordt het
mogelijk dat de ingezette weg naar een leefbaar en veilig gebied nog meer op gang
komt en ook in de toekomst op gang blijft.


Gezamenlijke ambitie (lange termijn)

Bijvoorbeeld
 De ondertekenaars van de intentieovereenkomst hebben daarom de ambitie om te
zorgen dat zich in het gebied binnen 3 (5) jaar veel minder zwerfafval bevindt dan nu
het geval is. Het kwaliteitsniveau basis dient door het hele gebied gehaald te worden.
Zij werken aan dit resultaat door in te zetten op twee sporen:
1. Het op orde brengen van de randvoorwaarden voor een schoon gebied door het
afstemmen en verbeteren van reinigingsactiviteiten en de afvalvoorzieningen in
het gebied.
2. Het bewerkstelligen van een gedragsverandering onder bewoners, bezoekers en
scholieren van het gebied, zodat zij minder zwerfafval veroorzaken.




De gezamenlijke aanpak die de partners in deze intentieovereenkomst omschrijven
is in 2013 structureel ingebed in de organisaties, zodat inzet op bovenstaande twee
sporen ook op de langere termijn gewaarborgd blijft.
Daartoe spreken de partners af deze intentieovereenkomst en de bijbehorende
businesscases jaarlijks te evalueren en naar aanleiding van de monitoring van de
resultaten de aanpak waar nodig bij te stellen.
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Problematiek leefbaarheid in gebied X n.a.v. gebiedsanalyse



Gezamenlijke doelstellingen

Bijvoorbeeld:
 De gezamenlijke doelstelling van de ondertekenaars is het verbeteren van het imago
van het gebied als geheel en specifiek het rommelige gebied rondom de school en
het winkelcentrum.
 De gezamenlijke doelstelling van partijen is om binnen drie jaar
leefbaarheidsproblemen uit de ergernis top-5 van bewoners van gebied X te halen.


Gezamenlijke ambitie

Bijvoorbeeld:
 De gezamenlijke ambitie van de partijen is om over drie jaar het imago van het
gebied van rommelig in opvallend schoon te veranderen. Er zijn geen plekken meer
waar altijd afval ligt. Er wordt niet alleen prima schoongemaakt door de gemeente,
ook de bewoners houden regelmatig opruimacties. De jongeren in het gebied vinden
het ook fijn dat alles er wat beter uitziet en gooien automatisch hun afval op de juiste
plekken weg.
2.2

DOORBRAKEN


Toelichting doorbraken

Bijvoorbeeld:
 Op basis van informatie over het gebied, gesprekken met bewoners en partners en
werksessies met de verschillende partners uit gebied 4 zijn er x onderwerpen tot
‘doorbraak’ benoemd. Door op deze gebieden resultaten te behalen, worden de
belangrijkste problemen in het gebied aangepakt en is het tegelijk mogelijk dat er een
vliegwieleffect op gang komt, waardoor ook op andere gebieden andere resultaten
behaald worden.


Benoemen problematiek, ambities en belangrijkste (lange termijn) resultaten per
doorbraak.



Verwijzen naar businesscases voor detailafspraken. Eventueel businesscases als
bijlage toevoegen bij de overeenkomst.
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2.3

QUICK WINS


Inleiding quick wins

Bijvoorbeeld:
 De problemen in bovengenoemde gebieden zijn urgent. Op de korte termijn moet er
in het gebied resultaat te zien zijn van de inspanningen van de partners. Zo wordt
tevens ook het draagvlak voor de aanpak vergroot en kunnen de partners wennen
aan de samenwerking. De partners gaan daarom direct gezamenlijk aan de slag en
pakken een aantal acties met voorrang op.


Meest aansprekende quick wins benoemen (bijvoorbeeld top 10)



Verwijzen naar businesscases

Bijvoorbeeld:
 In de businesscases, die als bijlage zijn toegevoegd, staan de overige acties en
resultaten die de partners voor de korte en lange(re) termijn hebben afgesproken,
benoemd.
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3.

Organisatie


Uitleg vitale coalitie: wie en taken en verantwoordelijkheden.

Bijvoorbeeld:
 De ondertekenaars x,y,x,a,b,c,p,q en r (alle ondertekenaars) vormen de vitale
coalitie, zij zijn samen verantwoordelijk voor een leefbaar gebied: deze partijen
onderschrijven de ambities, doelen en maatregelen die in het Intentieakkoord
omschreven zijn. De ondertekenaars van het akkoord werken samen in dit netwerk
op basis van niet vrijblijvende afspraken. Doelmatige inzet van mensen en middelen
staat hierbij centraal. Partners van de vitale coalitie hebben zowel een belangrijke
besluitvormende, adviserende als uitvoerende rol. De vitale coalitie komt 1 keer per 6
maanden samen om de voortgang te bewaken. Alle partners zorgen dat haar
vertegenwoordiger(s) binnen de vitale coalitie voldoende beslissingsbevoegdheid
heeft om afspraken met de andere partners aan te passen of vast te leggen.


Uitleg regiegroep/koplopersgroep.

Bijvoorbeeld:
 De partijen x, y en z vormen de regiegroep en voeren de dagelijkse regie op de
afspraken. Binnen de regiegroep zijn de partijen op directieniveau vertegenwoordigd.
De regiegroep komt minimaal 1 keer per kwartaal bij elkaar.


Uitleg rol gemeente

Bijvoorbeeld:
 De gemeente is partner binnen het akkoord en voert daarnaast de regie over het
totaalproces. Dit houdt in dat zij de processen organiseert, stuurt en controleert en
dus onder andere de vitale coalitie en de regiegroep bijeenroept.


Uitleg verantwoordelijkheden en organisatie werkvloerniveau

Bijvoorbeeld:
 Rondom de verschillende businesscases worden werkgroepen opgezet met de
betreffende partners. Per businesscase is er een trekker aangewezen die
verantwoordelijk is voor uitvoering van de afspraken uit de businesscase, inclusief de
quick wins. De werkgroepen berichten over de voortgang aan de regiegroep. In de
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businesscases zijn maatregelen en acties omschreven. Ook per maatregel is/zijn er
een actiehouder(s) benoemd die specifiek verantwoordelijk is voor de uitvoering van
de maatregel.
Bijvoorbeeld in organogram:

Vitale coalitie
(alle partners)

Koplopersgroep/regiegroep
Gemeente (trekker)
Partij a
Partij c



Werkgroep 1

Werkgroep 2

Werkgroep 3

(Businesscase x)

(Businesscase y)

(Businesscase z)

Trekker: partij X

Trekker: partij y

Trekker: partij X

Overige partners:

Overige partners:

Overige partners:



partij a



partij c



partij a



partij b



partij d



partij d



..



..



..

Eventuele nieuwe partners en bijstellen organisatie

Bijvoorbeeld:
 Minimaal ieder jaar wordt de organisatieopzet geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
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4.

Financiën en planning


Benoem de uitgangspunten van afspraken over investeringen en dekking. Doe dit
per businesscase en daarmee per werkgroep.



Geef aan wanneer de werkgroepen (door)starten en de uitvoering vormgeven. Geef
aan wanneer de werkgroepen de belangrijkste acties uitvoeren en wanneer deze
acties daadwerkelijke moeten zijn afgerond.



Geef in een schematisch overzicht een planning op hoofdlijnen (de planning op
detailniveau is onderdeel van een businesscase) en daarbij de begrote kosten en
dekking per jaar.



Indien er te weinig bekend is over de kosten en dekking, kan de volgende
tekstsuggestie gebruikt worden:

Bijvoorbeeld:
 Voor een groot deel van de activiteiten die de partners gaan ondernemen in het
kader van de intentieovereenkomst zijn geen extra middelen nodig, omdat ze
betrekking hebben op een betere samenwerking of betere afstemming van
activiteiten. Dit deel van de activiteiten kan bekostigd worden door het efficiënter
inzetten van mensen en middelen of het herschikken van budgetten.


Voor de activiteiten waarvoor er wel extra middelen benodigd zijn geldt dat de
trekker(s) per businesscase samen met de betreffende actiehouder van de specifieke
maatregel verantwoordelijk is voor het regelen van de financiering van de maatregel
of actie.
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