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Rekenkamer: Wijkgericht Werken deels succes 
De Rekenkamer Lelystad heeft onderzoek ge-
daan naar het Wijkgericht Werken.  Het wijkge-
richt Werken is door de gemeente ingevoerd om 
de leefbaarheid in de wijken te vergroten en de 
dienstverlening aan de bewoners te verbeteren. 
De Rekenkamer heeft het onderzoek vooral ge-
richt op de doeltreffendheid van het beleid.  
De leefbaarheid in de wijken is verbeterd of in 
ieder geval niet minder geworden. De dienstver-
lening aan de bewoners is verbeterd en de ge-
meente is herkenbaarder voor de burger in de 
wijk aanwezig.  
De samenwerking tussen de verschillende ge-
meentelijke diensten en met de in de wijk actieve 
instellingen, zoals de corporatie en de politie gaat 
goed op wijkniveau. Zodra het echter nodig blijkt 
zaken op een hoger niveau af te doen, worden 
de processen stroperig.  Voor de bewoners en de 
mensen, die in de wijk werken, is dat teleurstel-
lend. 
 
Oorzaken 
Als oorzaken van het gedeeltelijk slagen van het 
wijkgericht werken ziet de Rekenkamer onder 
meer het gegeven dat het succes in de wijk af-
hankelijk is van de individuele medewerkers. 
Verder ziet de Rekenkamer het gebrek aan 
krachtdadige sturing vanuit de top als een oor-
zaak, waardoor zaken onvoldoende van de grond 
zijn gekomen.  
Ht grote aantal projecten, dat tegelijkertijd onder-
handen was, heeft ook niet bevorderlijk gewerkt 
voor een succesvolle afronding van deze projec-
ten. 
  

Wijkraden 
De wijkraden worden vaak wel geïnformeerd 
over gemeentelijke plannen, maar de wijkraden 
hadden niet het gevoel dat zij voldoende bij het 
maken van plannen voor hun wijk werden be-
trokken.  
Wel is geconstateerd, dat de laatste tijd een ver-
betering is opgetreden bij het betrekken van wijk-
raden en bewoners bij het maken van plannen in 
een wijk. 
 
 Aanbevelingen van de Rekenkamer 
De rekenkamer heeft naar aanleiding van het 
onderzoek acht aanbevelingen aan het gemeen-
tebestuur gedaan. Het college heeft in zijn reac-
tie een aantal aanbevelingen overgenomen, 
waarvan de belangrijkste is dat het Wijkgericht 
Werken wordt opgenomen in de jaarlijkse begro-
tingscyclus. De raad is daardoor beter in staat 
zijn controlerende taak uit te voeren. De Reken-
kamer heeft het college aanbevolen om een ver-
betering aan te brengen in de manier waarop de 
praktijk vanuit de wijkposten wordt vertaald in 
beleid.  
 
De Rekenkamer 
De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat 
onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doel-
matigheid en de rechtmatigheid van het gemeen-
tebestuur. De Rekenkamer rapporteert recht-
streeks aan de raad. Het is aan de raad een poli-
tiek oordeel te geven over de bevindingen van de 
Rekenkamer. 

 


