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Uitvoering 'Zo kan het ook: Actief Burgerschap' voor het jaar 2010

Aan de Raad,
Heerhugowaard, 13 april 2010

Beknopt voorstel
Het project 'Kan Wei' voor € 20.000,- te honoreren als initiatief ter uitvoering van 'Zo kan het ook:
Actief burgerschap' voor het jaar 2010. Voor het project 'Zo kan het ook: Actief Burgerschap' is voor
2010 al €20.000,- ten lasten van het raadsbudget beschikbaar gesteld.
Nadrukkelijk het volgende stellende:
• Vanuit de gedachte van frontline sturing wordt het door de gemeente geinvesteerde bedrag
van €20.000,- verviervoudigd door de betrokken sociale partners te weten Woonwaard en de
wijkpanels Molenwijk en Oostertocht.
•
De gemeentelijke investering van € 20.000,- wordt uitsluitend gebruikt voor financiering van
de door de buurtcoach geworven burgerinitiatieven. Dit bedrag wordt verdeeld in twee
porties van €10.000,- voor respectievelijk de Molenwijk en Oostertocht.

Toelichtinq
Inleiding
Kan Wei is een initiatief van het Landelijk Samenwerkingsverband Achterstandswijken (LSA).
Het is een methodiek waarin een professionele buurtcoach actieve bewoners in een wijk
opspoort en aanmoedigt om hun ideeen vorm te geven als burgerinitiatieven. De buurtcoach
begeleidt deze initiatieven, stimuleert samenwerking met andere bewoners en regelt financiering
en publiciteit.
Landelijk is inmiddels ervaring opgedaan met de methodiek Kan Wei. De resultaten zijn positief
en hebbende volgende langere termijn effecten.
•
Bewoners die een project met Kan Wei hebben gedaan blijven bijna altijd actief in hun
wijk.
•

Bewoners activeren op hun beurt andere bewoners

•

Bewoners leren meer andere bewoners kennen, waardoor krachten gemakkelijker
gebundeld worden bij buurtactiviteiten en persoonlijke problemen

•

Bewoners hebben geleerd hoe ze financiering voor hun activiteiten kunnen werven

•

De methodiek kan worden overgedragen aan andere professionals

Het kan 66k in Heerhugowaard
Vanuit de gedacht van frontline sturing1 zien Woonwaard, Wijkpanels Molenwijk en
Oostertocht, Kern 8 en de gemeente kansen voor Heerhugowaard in het project Kan Wei.

1

Frontlijnsturing zoals ontwikkeld door Tops en Hartman laat de ontwikkeling van oplossingen
voor maatschappelijke vraagstukken in buurten en wijken starten bij de kenners en
ervaringsdeskundigen in het veld.

/

De wijken Oostertocht en Molenwijk zouden volgens deze partners in aanmerking komen
voor een dergelijk project. Deze beide wijken kennen knelpunten op het gebied van sociale
samenhang en burgerparticipatie. Als gevolg hiervan dreigen beide wijken (verder) af te
glijden. Dit is de conclusie van zowel de wijkscan (vervolg op de wijkmonitor) als van de
gezamenlijk wijkanalyse van professionals werkzaam in deze wijken. Met de methodiek Kan
Wei krijgen bewoners in deze beide wijken zelf gereedschap in handen om deze trend om te
buigen. In samenwerking met de bij deze wijk betrokken professionele organisaties worden
zij uitgenodigd om verder te bouwen aan een prettig woon-en leefmilieu.
Om in de wijken Oostertocht en Molenwijk het project Kan Wei vorm te geven zal een
buurtcoach worden aangesteld door de organisatie LSA. Deze buurtcoach zal gedurende de
periode van voorjaar 2010 tot en met december 2011 voor gemiddeld 12 uur in de week
actief zijn in beide wijken.
De buurtcoach krijgt de opdracht:
- Tijdens de werving te sturen op projecten met een langlopend karakter of een
blijvend zichtbare waarde (zoals bijvoorbeeld een speeltoestel)
De langlopende projecten in te bedden in een vrijwilligersorganisatie (zoals
bijvoorbeeld het wijkpanel)
De bewoners te ondersteunen bij het verwerven van vervolgfinanciering voor
deze projecten (bijvoorbeeld subsidie van Oranjefonds, provincie, sponsoring)
De kennis en methodiek Kan Wei overdragen aan het wijkpanel en
welzijnsorganisatie, zodat zij hier de komende jaren verder mee kunnen werken
Met deze opdrachtbeschrijving wordt langdurige versterking op het gebied van sociale
samenhang en burgerparticipatie in deze twee wijken gewaarborgd. Door de
samenwerking van sociale partners en bewoners kan de gesignaleerde trend van
dreigende afglijding van deze wijken worden gekeerd.
De begeleiding en kennisoverdracht random de methodiek en fondsenwerving vergroot
de zelfstandigheid van de burgers om ook in de toekomst burgerinitiatieven te
verwezenlijken.
Hiermee wordt voor de geworven projecten voldaan aan de voorwaarden die door de
raad zijn gesteld aan 'Zo kan het ook: Actief Burgerschap'.

Financiering
De kosten van Kan Wei zijn geraamd op €110.000,-. Verdeeld over de volgende posten en
gedragen door de betrokken partijen met de volgende verdeelsleutel:

Ten lasten van

personeelskosten buurtcoach

Benodigd
Budget
€ 70.000,-

Geworven burgerinitiatieven

€40.000,-

€20.000,- gemeente
€20.000,- wijkpanels Oostertocht en Molenwijk.

Totaal

€110.000,-

Financiering Kan Wei

Woonwaard

Bij het project Kan Wei is sprake van het multipliereffect (vermenigvuldigingseffect). Doorte werken
vanuit de gedachte van frontline sturing, waarin externe partners in de wijk nadrukkelijk hun
verantwoordelijkheid nemen ook wat betreft financiering, wordt het bedrag dat de gemeente
investeert ruim verviervoudigd. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de gemeentelijke investering van

In de wijkscan scoort de wijk Oostertocht op het eerste oog niet zo heel slecht op het gebied van sociale samenhang en
burgerparticipatie. Dit wordt veroorzaakt door de hoge score in het buitengebied/Het Kruis. In de wijkscan wordt vastgesteld dat het
voor de ander helft van Oostertocht niet lukt zich op te trekken aan het Kruis. Juist in dat gebied worden de knelpunten als
zorgwekkend omschreven.

€ 20.000,- uitsluitend wordt gebruikt voor financiering van de geworven burgerinitiatieven. Dit bedrag
wordt verdeeld in twee porties van €10.000,- voor respectievelijk de Molenwijk en Oostertocht.
Het verzoek aan de raad is om het benodigde bedrag van €20.000,- te bekostigen uit het
raadsbudget voor 'Zo kan het ook: Actief burgerschap' voor het jaar 2010.
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 april 2010
gelet op de uitvoering van 'Zo kan het ook: Actief burgerschap' 2010

be s I u i t
in te stemmen met het voorstel:
Het project 'Kan Wei' voor € 20.000,- te honoreren als initiatief ter uitvoering van 'Zo kan het ook:
Actief burgerschap' voor het jaar 2010. Voor het project 'Zo kan het ook: Actief Burgerschap' is voor
2010 al €20.000,- ten lasten van het raadsbudget beschikbaar gesteld.
Nadrukkelijk het volgende stellende:
• Vanuit de gedachte van frontline sturing wordt het door de gemeente geinvesteerde bedrag
van €20.000,- verviervoudigd door de betrokken sociale partners te weten Woonwaard en de
wijkpanels Molenwijk en Oostertocht.
• De gemeentelijke investering van € 20.000,- wordt uitsluitend gebruikt voor financiering van
de door de buurtcoach geworven burgerinitiatieven. Dit bedrag wordt verdeeld in twee
porties van €10.000,- voor respectievelijk de Molenwijk en Oostertocht.

Heerhugowaard, 25 mei 2010
De Raad voornoemd,
deNjriffier,

de voorzitter,

