
 
 
  

Nota voor burgemeester en wethouders 
Onderwerp 

Team 
DEV-PRO 

Intentieovereenkomst WIJD 

1- Notagegevens   

Notanummer 2021-000337 

Datum 16-03-2021 

Programma:   

01 Burger en bestuur 

Portefeuillehouder Weth. Walder 

  
 

 

2- Bestuursorgaan   

[X]B & W 16-03-2021 

[ ]Raad -- 

[ ]Burgemeester -- 

College van B & W   

- Burgemeester - Weth. Grijsen 

- Weth. De Geest - Weth. Verhaar 

- Weth. Walder - Weth. Rorink 
 

Besluitenlijst d.d.   d.d.   d.d. 

 [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten 16-03-2021 
 

  

Routing d.d. 

wethouder 11-02-2021 

programmamanager 11-02-2021 

programmamanager  10-03-2021 

Programmamanager 10-03-2021 

Programmamanager 10-03-2021 

wethouder leefomgeving 12-03-2021 
 

  par. 

[X]adj.secr. 12-03-2021 

[X]gem.secr. 11-03-2021 

BIS Openbaar 

Status Definitief2021-03-18 

  

Bijlagen 

Intentieovereenkomst Stichting WIJD en gemeente Deventer 

Oplegbrief Intentieovereenkomst WIJD 

  
B & W d.d.: 16-03-2021 
  
Besloten wordt: 

1 De intentieovereenkomst WIJD + oplegbrief vast te stellen; 

2 de burgemeester te verzoeken wethouder Walder te machtigen om de overeenkomst namens het college 
te ondertekenen; 

3 de nota en het besluit openbaar te maken, m.u.v. de bijlagen. 

  

Financiële aspecten: 

Financiële gevolgen voor de gemeente? Ja 

Begrotingswijziging Nee 

Financiële gevolgen opvangen 

  

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) 

[ ] De nota en het besluit openbaar te maken 

[ ] De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht 

[ ] De nota en het besluit openbaar te maken nadat  

   

[X] De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…  

  de bijlagen 

[ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: 

   

[ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: 

   

  



 
 Kennisgeving/ Bekendmaking Awb 

Kennisgeving (publicatie) conform Awb Nee 

Bekendmaking conform Awb  Nee 

  

ADVIESRADEN: 

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? Nee 

  

Toelichting 

Inleiding 

Stichting WIJD (Westelijke IJsseloevers Deventer) is een burgerinitiatief van betrokken bewoners van de 
Westelijke IJsseloever van Deventer.  

WIJD heeft zichzelf ten doel gesteld het bevorderen, ontwikkelen en handhaven van de kwaliteit van inrichting, 
gebruik en beheer/onderhoud van de openbare ruimte in het areaal Westelijke IJsseloever Deventer. Gebruik en 
leefbaarheid staan wat de stichting betreft momenteel op gespannen voet met elkaar. De laatste jaren is er 
steeds meer belangstelling voor het gebied, wat heeft geleid tot een toename in het recreëren en evenementen 
(zowel aantal als grootte). Daarnaast hebben bewoners vaak het gevoel dat binnenstad problemen worden 
afgewenteld op het gebied. De droom van WIJD is om aan de voorkant mee te denken en te praten over de 
balans en verbinding tussen alle belangen en initiatieven die spelen in dit gebied.  
  
De gemeente heeft in mei 2018 haar steun uitgesproken voor het initiatief en € 2.500 toegezegd t.b.v. het 
uitwerken van ideeën in een plan van aanpak. Met daarnaast een ambtelijk aanspreekpunt om te helpen bij 
vragen, beschikbaar stellen van informatie en meedenken.  
Afgelopen jaar heeft er inhoudelijke afstemming plaatsgevonden over de visie van WIJD.  
Dit heeft geleid tot de intentie om tot een overeenkomst te komen tussen Stichting WIJD en de gemeente 
Deventer waarbij Stichting WIJD gaat samenwerken op – in eerste instantie – vier thema’s:  

-       Huis-/gedragsregels  
-       Verkeer en parkeren  
-       Evenementen  
-       Groenbeheer  

Dit resulteert mogelijk op het thema groenbeheer (of bepaalde onderdelen binnen dit thema) in een verzoek tot 
een ‘uitdaging’ (Right to Challenge). De komende twee jaar wordt onderzocht of zowel gemeente Deventer als 
Stichting WIJD dat daadwerkelijk willen en binnen welke kaders dit zou kunnen.  
  
Op 22 juni 2020 heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van Stichting WIJD en 
wethouders Frits Rorink en Thomas Walder ter afvaardiging van het college. Op 15 januari jl. heeft een 
vervolggesprek plaatsgevonden met wethouder Thomas Walder.  
  
Intentieovereenkomst 
Het doel van de intentieovereenkomst is om te onderzoeken op welke wijze, in welke vorm en onder welke 
voorwaarden Stichting WIJD gaat participeren op de verschillende thema’s in het WIJD-gebied. Dit wordt per 
thema bekeken. Startpunt is participatieniveau 3 van de participatiepiramide; het niveau van adviseren (in de 
breedste zin van het woord), meepraten en sparren door Stichting WIJD onder verantwoordelijkheid van de 
gemeente. 
Zodra voldoende duidelijk is op welke wijze, in welke vorm en onder welke voorwaarden participatie mogelijk is 
ten aanzien van één of meerdere van bovengenoemde thema’s worden de afspraken hierover eventueel per 
thema in een nader op te stellen (uitvoeringen)overeenkomst vastgelegd. 
  
Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is het draagvlak van Stichting WIJD in de wijk. Stichting WIJD 
garandeert dat zij voortdurend verbinding zoekt met bewoners, bedrijven en andere stakeholders in het WIJD-
gebied om zo voldoende draagvlak te creëren en te behouden. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst 
zullen gemeente en WIJD gezamenlijk bekijken en bepalen wat wordt verstaan onder “voldoende draagvlak”. 
Voor beide wordt dit gezien als een leerproces.  
  
Oplegbrief bij intentieovereenkomst 
Het college heeft geoordeeld dat het verstandig is om meer duidelijk te geven over de insteek van het college 
ten aanzien van het draagvlak van Stichting WIJD in de wijk en het participatieniveau waar WIJD op gaat 
participeren. Deze insteek is weergegeven in bijgevoegde oplegbrief.  



 
  

  
Beoogd resultaat 

Dit proces is gestart op initiatief van betrokken bewoners van de Westelijke IJsseloever van Deventer. Deze 
overeenkomst wordt gezien als start voor een periode van twee jaar waarin WIJD op minimaal vier thema’s op 
verschillende participatieniveaus aan het werk gaat. WIJD hoopt hiermee een betere balans te realiseren tussen 
gebruik en leefbaarheid in het gebied, hiervoor wil WIJD een serieuze gesprekspartner zijn van de gemeente en 
een verbindende rol spelen in de wijk. Het gaat dan in het bijzonder over het behartigen van belangen van 
bewoners, gebruikers en overige belanghebbenden en het bevorderen van het leefklimaat.  

Bestaande afspraken met andere bewoners, bedrijven en organisaties blijven nadrukkelijk bestaan.  

  
Kader 

 Bestuursakkoord ‘Met Lef en Liefde voor Deventer’, hoofdstuk ‘De inwoner aan zet’ 

  Visie leefomgeving 

  
Argumenten voor en tegen 

De Nederlandse overheid draagt uit, burgerparticipatie als hoge prioriteit te hebben en op lokaal niveau heeft 

bewonersparticipatie veel aandacht. Bewoners laten participeren is belangrijk omdat het bewoners de 

gelegenheid biedt mee te denken (en in een aantal gevallen misschien zelfs mee te beslissen), waardoor je 

draagvlak creëert voor de maatregelen die genomen (moeten) worden. Als bewoners zich gehoord en serieus 

genomen voelen kan je veel bereiken, ook al is de boodschap misschien niet zo leuk.  

  

Wel zijn er bij dit initiatief een aantal aandachtspunten/risico’s waar we doorlopend rekening mee moeten 

houden.  

         Gebied heeft een bovenwijkse functie; 

         Gemeente blijft altijd eindverantwoordelijk voor wat er gebeurt in de openbare ruimte; 

         Het proces rondom de mate van draagvlak die WIJD heeft in de wijk blijft aandacht vragen. Niet iedere 

bewoner zal aansluiting vinden bij WIJD, ook hier moet ruimte voor blijven; 

         De ondersteuning moet in verhouding staan tot andere bewonersiniatieven; 

Deze punten zijn besproken met Stichting WIJD en meegenomen in de overeenkomst. De overeenkomst geeft 

ruimte om deze zaken in de komende twee jaar verder te onderzoeken en uit te werken. Er worden nadrukkelijk 

nog geen contracten open gebroken.  

  
Extern draagvlak (partners) 

Stichting WIJD wil graag deze overeenkomst aangaan met de gemeente en actief aan de slag. Belangrijk 

aandachtspunt is dat Stichting WIJD niet iedere bewoner van de Worp vertegenwoordigt.  

Er gaat de komende twee jaar onderzocht worden hoe WIJD voldoende draagvlak in de wijk creëert en behoudt. 

Daarnaast zoekt WIJD actief contact met andere organisaties en bedrijven. Zo heeft WIJD al contact gezocht 

met bijvoorbeeld Stichting IJssellandschap, Camping de Worp en het kernteam van WijWorp. 

  
Financiële consequenties 

Vanuit de gemeente wordt het volgende aangeboden:  

         Een eenmalige financiële bijdrage (opstartbudget) van maximaal € 10.000, - uit het programma 

Burger&Bestuur (‘Verbinding met de samenleving’) voor twee jaar (de looptijd van deze overeenkomst);  

         (Gemaximaliseerde) ureninzet van verschillende medewerkers van de gemeente om het bestuur en de 

werkgroepen procesmatig en inhoudelijk te ondersteunen.  

De stichting vraagt een financiële bijdrage aan bij onder meer Cambio Innovatiefonds, samenwerkende partijen 

in het WIJD-gebied zoals Stichting IJssellandschap, landelijke fondsen en bewoners/belanghebbenden.  

  
Aanpak/uitvoering 

Bij instemming van het college zal er op korte termijn een formeel tekenmoment worden georganiseerd. Dit 



 
tekenmoment wordt het startpunt om aan de slag te gaan. In de verschillende werkgroepen worden de thema’s 
uitgewerkt in uitvoeringsovereenkomsten. Deze uitvoeringsovereenkomsten worden ook aan het college 
voorgelegd.  

 


