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De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 juli 2019, tijdens de gemeenteraad ter bespreking van de oorjaarsnota 2019,

Constaterende dat:
Het Fundament 'Stad vol stemmen' (motie 87/2018) stelt: "We vinden het belangrijk het gesprek dichtbij bewoners en
bun leefomgeving te voeren: in de straat, buurt of wijk. We versterken het wijkgericht - of /lever nog buurtgericht werken, en we verwach ten van raadsleden en vakinhoudelike medewerkers dat ze de omgeving en hoar bewoners
goed kennen."

Overwegende dat:
Het vergroten van het succes van het buurtgericht werken, van het actieprogramma participatie, van de
energietransitie, en van de komst van de Omgevingswet, vragen om een integrale benadering, aanwezigheid dichtbij
bewoners, en goede kennis van en een netwerk in de buurt;
De gemeente meer in gezamenlijkheid in kan spelen op ontwikkelingen, initiatieven, ideeen, wensen, zorgen, vragen
en klachten die spelen in de buurt, en sneller mogelijkheden en onmogelijkheden kan aangeven;
Dit vraagt om beter buurtgericht werken met een goede rolverdeling en interactie tussen de afdeling Wijken, en de
afdelingen en hun medewerkers op het Stadskantoor.

Spreekt uit dat:
De afdeling Wijken (incl. wijkbureaus en wijkregisseurs) een belangrijk onderdeel is van beter buurtgericht werken,
en daarom een duidelijke positie in de organisatie nodig heeft, en in besluitvornnings- en afwegingsprocessen
vroegtijdig een centrale rol moet spelen;
Beter buurtgericht werken ook een verantwoordelijkheid is van de gehele organisatiel, wat vraagt om opgaven die
spelen in de buurt flexibeler en meer in gezamenlijkheid aan te pakken, en vaker het Stadskantoor uit en de buurt in
te gaan2 .

En verzoekt het college:
Een impuls te geven aan beter buurtgericht werken en dit onderdeel te laten zijn van de uitvoering van het
actieprogramma 'Verder met samen stad maken' en de `Transitie Wijken';
Daarbij de bekendheid en het belang van de wijkbureaus voor de bewoners en voor de (andere) afdelingen van de
gemeente te vergroten;
Het beter buurtgericht werken ook direct te doen (en daarvan te leren) op plekken e/o in projecten waar dit nu van
nneerwaarde is voor bewoners;
De raad voor de Voorjaarsnota 2020 te informeren over de resultaten.

t over tot de orde van de dag.
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hierbij vooral aan experts op thema's die spelen in de buurten en wijken, zoals mobiliteit, veiligheid, vastgoed, RO of welzijn.
Vooral op plekken waar mensen van nature al komen: het winkelcentrum, de (super)markt, sportactiviteiten, speeltuinen, het buurteam,
de voedselbank, het wijkbureau zelf enz.
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