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Wijkplatforms in de gemeente Barneveld onderzocht
Op verzoek van de gemeenteraad heeft de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand onderzoek
gedaan naar het functioneren van de wijkplatforms in Barneveld. Op basis van het onderzoek
concludeert de rekenkamercommissie onder andere dat de wijkplatforms een belangrijke rol hebben
in de informatie-uitwisseling tussen de gemeente en de inwoners, maar dat er nog onduidelijkheid is
over de wijze waarop deze rol ingevuld moet worden.
Wijkplatforms
In de gemeente Barneveld zijn 18 wijkplatforms. Zes van deze platforms zijn plaatselijk belang
verenigingen in de buitendorpen. Alle wijkplatforms bestaan uit een aantal wijkbewoners en een aantal
professionals van de gemeente, politie en woningstichting. De bedoeling van de wijkplatforms is om de
afstand tussen bewoners en gemeente, politie en woningstichting kleiner te maken. Daarnaast moeten
de platforms er voor zorgen dat de onderlinge samenhang en cohesie in de wijk groter wordt.
Uitkomsten van het onderzoek
De rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat de wijkplatforms fungeren als de ogen en oren van
de wijk en een belangrijk instrument zijn voor de informatie-uitwisseling tussen gemeente en inwoners.
Uit het onderzoek is niet gebleken of de wijkplatforms effect hebben op de sociale samenhang. Indien
de gemeente de sociale samenhang wil bevorderen met behulp van de wijkplatforms dan moet de
gemeente hier meer duidelijkheid over geven en aangeven wat ze van de wijkplatforms verwacht.
Inwoners van vier wijken, die betrokken zijn in het onderzoek, vinden de sociale samenhang overigens
minder belangrijk en zijn van mening dat de wijkplatforms zich zouden moeten bezig houden met
verkeersveiligheid, leefbaarheid en de inrichting van de openbare ruimte.
Aanbevelingen rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie adviseert het college van de gemeente Barneveld het beleid met betrekking
tot de wijkplatforms te actualiseren en de raad hierbij te betrekken. De rekenkamercommissie adviseert
ook om taken en rollen van wijkplatforms en ambtenaren duidelijker te formuleren en te
communiceren, zodat men weet wat van elkaar verwacht wordt. De rekenkamercommissie beveelt ook
aan om aandacht te hebben voor de verschillen per wijkplatform.
Het college van de gemeente Barneveld onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van de
rekenkamercommissie en wil met de uitkomsten van het onderzoek invulling gaan geven aan het verder
vormgeven van de wijkplatforms in de gemeente Barneveld.
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de efficiëntie
van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en werkt naast de
gemeente Barneveld, ook voor Leusden, Nijkerk, Bunnik, Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude en
Zeewolde.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Ingrid Spoor, secretaris/onderzoeker van
de rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 830, i.spoor@barneveld.nl . Zie ook
www.rkvalleienveluwerand.nl.

