
CONCEPTMOTIE 

De Tweede Kamer, in vergadering bijeen op ….,  

Constaterende dat: 

 

- er thans sprake is van een grote diversiteit aan informatie, initiatieven alsmede diensten 

op het gebied van welzijn, zorg en participatie in Nederlandse wijken, dorpen en buurten 

(hierna: wijk) waardoor burgers lastig zelf hun optimale aanpak kunnen bepalen, laat 

staan (preventief) de regie daarover kunnen voeren; 

- de als kool groeiende burgerinitiatieven door systeempartijen in onvoldoende mate als 

volwassen gespreks- en samenwerkingspartner worden bejegend en betrokken, dit 

terwijl die initiatieven op basis van bestaande wet- en regelgeving (Right to Challenge en 

Europees aanbestedingsrecht) juist ‘eigenaarschap’ en regie in hun eigen leefomgeving 

zou moeten worden gegund; 

- de wijk wordt overspoeld door een veelheid aan ICT-applicaties met weinig toepassing, 

waardoor de noodzakelijke informatie onvoldoende met burgers wordt gedeeld en ook 

weinig aansluit of vindbaar is in de wijk; 

- met name meer kwetsbare burgers zoals ouderen en ‘verwarde personen’ door de 

hierboven genoemde versnippering onvoldoende vraaggerichte zorg, hulp of 

ondersteuning ontvangen, omdat het aanbod niet aansluit bij hun specifieke behoeften 

of die van mantelzorgers, naasten of buren. Een en ander wordt nog versterkt door de  

gefragmenteerde aansturing en bekostiging van het aanbod in het sociaal domein. 

Overwegende dat: 

- wijkcoöperaties of andere burgercollectieven succesvol zijn omdat zij er beter in slagen 

vraag en aanbod van (informele) zorg, welzijn en participatie aan elkaar te koppelen; 

- bestuurlijke afspraken tussen burger(collectieven), aanbieders en gemeenten steeds 

harder nodig zijn om tot resultaatgerichte samenwerking en een wijkinfrastructuur te 

komen; 

- het benutten van gemeenschapskracht veel rendement blijkt op te leveren, mits de 

daardoor gerealiseerde besparingen ook terugvloeien naar de wijk. 

- er voor positieve gezondheid en langer zelfstandig leven een omslag nodig is naar een 

gedeelde wijkaansturing, waardoor burgers en systeempartijen gezamenlijk komen tot 

reële wijkprioriteiten en de realisatie ervan. 

Roept de overheden op: 

Procesverantwoordelijkheid in de wijk nadrukkelijker wettelijk te verankeren, zodat 

bijvoorbeeld gemeenten aan burgerinitiatieven structurele middelen beschikbaar stellen voor 

onafhankelijke wijkcoördinatie en domeinoverstijgende ICT-samenwerking. Het is 

noodzakelijk om daarbij de bij overdracht van procesverantwoordelijkheid aan de wijk 

behorende kerncompetenties tevens wettelijk te expliciteren: a) proactief aandacht schenken 

aan burgercollectieven en wijkpartners op grond van vertrouwen, b) gemeenschapskracht als 

basis te beschouwen, c) fysieke aanwezigheid in de wijk, d) deskundigheid op het gebied 

van preventie en gezondheidsvaardigheden, e) privacyvraagstukken en f) proces- en ICT-

architectuur. 

Gaat over tot de orde van de dag. 


