Suggestie paragraaf ‘afschaling’ in College-akkoord Hilversum 2018-2022
(een welkomstgeschenk voor het nieuwe college, van betrokken burgers)

Dit college wil versneld voortgaan op de in ’16-‘17 met de kadernota Buurtgericht Leven ingeslagen
weg. Het doel is daarbij: het praktisch realiseren van ‘democratie van onderaf’ waar dat maar
mogelijk is. Om het risico van vervreemding bij de opschaling te beperken, zal dit afschalen daarmee
gelijkwaardig en gelijktijdig ontwikkeld worden. Het college realiseert zich dat daarvoor een
inhaalslag op afschaling nodig is.
In veel gevallen zal afschaling betekenen: het bereiken van een situatie waarin wijken, buurten en
kernen alles wat zich leent om lokaal te regelen, ook zelf kunnen regelen. Maar ook andere vormen
van afschaling zijn gewenst: groepen burgers die zich rond bepaalde onderwerpen identificeren via
een andere doorsnede dan die van wijk/buurt/kern, moeten we evenzeer faciliteren bij zelfsturing.
Uiteraard binnen heldere bestuurlijke randvoorwaarden.
De belangrijkste vereisten voor afschaling zijn:
1. Actieve identificatie: inwoners (h)erkennen hun eigen wijk, buurt of kern, stellen er belang
in en weten zich te organiseren.
2. Iets wat kan doorgaan voor een ‘dorpsplein’ (een centraal, fysiek punt waar mensen elkaar
als vanzelf tegen het lijf lopen, waarvan de communicatiefunctie is verlengd via een wijkblad,
een virtueel platform, etc.).
3. Beslissingsbevoegdheden (binnen voorwaarden, waaronder wijk-vertegenwoordigende
legitimiteit)
4. Duurzaam ter beschikking staande middelen
5. Duurzaam ter beschikking staande menscapaciteit, zowel vanuit de wijk zelf als vanuit de
gemeente
6. De ruimte om naar eigen inzicht zaken aan te schaffen, expertise & coaching in te huren,
e.d.
7. Maatwerk-instrumentarium; bouwstenen om afschaling in te vullen op een wijze die past bij
de organisatie van wijk, buurt of kern
Voor de vorm die niet wijk/buurt/kern gebonden is hebben de punten 1 en 2 een eigen focus,
passend op datgeen wat hierbij identiteitsbepalend is.
Dit college neemt zich voor om:






Afschaling zodanig te realiseren dat we versneld, in goed afgebakende praktische stappen,
verdere leerervaring opdoen.
Niet alleen de mogelijkheden, maar ook de onzekerheden en risico’s realistisch in kaart te
brengen.
De implementatie zo te faseren, dat we de meest bepalende onzekerheden en risico’s snel
onder de knie krijgen. In deze categorie vallen in elk geval de hierboven genoemde punten 4
en 5.
Waarbij we er tevens voor gaan zorgen dat -in tegenstelling tot de werkwijze tot nu toe- er
richting zich inzettende burgers continuïteit op inzet en middelen geboden gaat worden,
over budgetjaren heen en over college’s heen.







Adequater inzicht te verwerven in wat bepalend is voor actieve identificatie: d.w.z. inwoners
die een groep- en een groepsbelang ervaren en zich daarvoor willen inzetten.
Waar het bovengenoemde punt 2 een rol speelt, te bezien waar verbeteringen in de fysieke
omgeving gewenst en mogelijk zijn.
Bij dit alles systematischer dan voorheen wetenschappelijke inzichten, praktijkervaring elders
en praktijkervaring in de eigen gemeente in te brengen. Waarbij we nadrukkelijk ook willen
leren van het functioneren van kernen in Wijdemeren.
Ervaring op te doen met nieuw vorm te geven actieprogramma’s, waarin we in partnerschap
met betrokken burgers aan afschaling werken. Zodanig dat deze laatsten gaan ervaren dat dit
soort samenwerking met de gemeente steeds effectiever verloopt.

Hilversum, 23 mei 2018
De Burger-denktank Schaalvergroting Gooi en Vechtstreek

