Doorontwikkeling wijkwethouderschap
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Gooise
Meren Spreekt’ en heeft meegedaan aan een onderzoek over
wijkwethouderschap. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij enkele
belangrijke resultaten met u en stellen we u op de hoogte van het vervolg.

Dataverzameling

De evaluatie van 2 jaar wijkwethouderschap in Gooise Meren heeft de gemeente breed ingestoken:
Kwantitatief via een raadpleging van het burgerpanel ‘Gooise Meren Spreekt’
Kwalitatief via verdiepende gesprekken, met de Wijk- en Buurtplatforms, Stads- en
Dorpsraad en Buurtpreventieverenigingen, ondernemers, inwoners, de ambtelijke
organisatie en niet in de laatste plaats met de wijkwethouders zelf

Uitkomst
Gemeente Gooise Meren wil graag doorgaan met het wijkwethouderschap en daar op een goede manier
invulling aan geven. Het wijkwethouderschap heeft namelijk aantoonbaar meerwaarde.

Wat spreekt inwoners en
platforms aan?
Het gemeentebestuur is:
Laagdrempelig
zichtbaar
Aanspreekbaar in de
wijken en kernen

Wat maakt de beeld- en
besluitvorming beter?

Randvoorwaarden
wijkwethouderschap

De wijk kennen

Liefde voor de wijk laten
zien

Op laagdrempelige
wijze in gesprek met
inwoners

Bekend zijn met wijk en
inwoners

Je kan meer
perspectieven
betrekken

Wijk en inwoners bekend
zijn met wijkwethouder

Invulling

Aanpak: 'Learning by doing!'
Iedere wijkwethouder zal samen met de
organisatie op zijn/haar eigen manier
bekendheid met de wijk en inwoners genereren
Wijkwethouders zullen vaker in de wijk zijn
voor gesprekken en/of ontmoetingen
Wijkwethouders gaan actief de samenwerking
opzoeken met de wijken (bij Wijk- en
Buurtplatforms, Dorps- en Stadsraden en
Buurt-preventieverenigingen) en aansluiten bij
activiteiten of andere ontmoetingen in de wijk

Door de gesprekken leren
wijkwethouders de wijk en de
mensen beter kennen

Deze kennis nemen ze mee
in de besluitvorming

Wijkwethouderschap
komt op hoger niveau

Communicatie

Om meer bekendheid aan het wijkwethouderschap te
geven bij inwoners/ondernemers worden voor iedere
wijkwethouder en per wijk infographics gemaakt.

Deze worden opgehangen in openbare ruimten in de
wijk; ze worden meegenomen naar ontmoetingen in
de wijk en ze worden gebruikt om de wijkwethouders
meer bekendheid te geven via Facebook. Ze worden
ook gepubliceerd op de gemeentepagina.

Vinger aan de pols
Voor het einde van deze raads- en collegeperiode wil Gemeente Gooise Meren een nieuwe
evaluatie houden van het wijkwethouderschap. Om goed vinger aan de pols te kunnen
houden over de werking en invulling van het wijkwethouderschap en om de invulling ervan
te blijven verbeteren.

