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ONDERWERP
Raadsinformatiebrief Wijknetwerken Vlissingen 

Geachte heer/mevrouw,

Middels een raadsinformatiebrief (nr.1059778) hebben wij u eerder geïnformeerd over de 
opzet en de planning van de wijknetwerken en de invulling van de functie regisseur 
wijknetwerken conform het besluit van uw raad d.d. 13 juli 2017 (nr. 777235). 

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de resultaten tot en met eind 2019 en het 
vervolg van de wijknetwerken.  

De wijknetwerken 
We hebben binnen de gemeente Vlissingen te maken met een toenemende vraag naar zorg 
en ondersteuning. We staan als gemeente voor complexe maatschappelijke vraagstukken en 
zijn veelal afhankelijk van de inzet van de verschillende partijen in het voorliggend veld om 
meer preventie en vroegsignalering te realiseren.

Preventie speelt door alle leeftijdsfasen en levensdomeinen heen. Het functioneren van ons 
sociaal domein is sterk afhankelijk van de samenwerking in een netwerk van verschillende 
partijen. Het is een netwerk met een grote verscheidenheid aan actoren (inwoners, 
verenigingen, maatschappelijke organisaties, de gemeente), waarin ieder een specifieke rol 
vervult, maar waarin ook een grote mate van wederzijdse afhankelijkheid, samenspel en 
samenhang zichtbaar is. De hoeveelheid aan organisaties in het voorliggend veld is groot. Dit 
geldt voor de professionele organisaties (formeel veld) als de vrijwilligersinitiatieven (informeel 
veld). 

Binnen de wijknetwerken wordt het voorliggend veld, op wijkniveau, bij elkaar gebracht in 
netwerkoverleggen. Het netwerkoverleg draait om kennen en gekend worden, het gebruik 
maken van elkaars dienstverlening en het concreet inhoud geven aan de onderlinge 
samenwerking in het voorliggend veld. Het netwerkoverleg wordt gevormd door de 
professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in de betreffende wijk.

Tot en met eind 2019 zijn de netwerkoverleggen gestart in de wijken het Middengebied en 
Paauwenburg en in Oost-Souburg. 
In de bijgevoegde bijlage kunt u de concrete resultaten van de netwerkoverleggen nalezen.



Blad 2 behorend bij 1171774 / 1173478

Voortzetten van de wijknetwerken  
De wijknetwerken zijn een goed middel om preventie en vroegsignalering in het sociaal 
domein te realiseren. We hebben in dit proces gezien dat partijen elkaar binnen het netwerk 
(persoonlijk) leren kennen en we zien dat ze elkaar gemakkelijker weten te vinden. Dit geldt 
niet alleen onder de professionals, maar ook voor de vrijwilligersorganisaties. Er wordt 
onderling veel kennis gedeeld over ervaringen en expertise. Het beeld over de kansen, 
mogelijkheden, maar ook de risico’s in de wijken wordt steeds completer. En daarmee ook 
welke preventieve mogelijkheden er zijn.

De versnippering in het voorliggend veld 
Echter de versnippering in het voorliggend veld maakt de preventieve aanpak complex. De 
huidige situatie ten behoeve van de inzet van preventie laat zien dat er veel aanbod is, maar 
dat dit niet altijd volledig wordt benut. 

In de concept ontwikkelagenda zijn de verbetermogelijkheden vanuit de wijknetwerken 
verwerkt onder de doelstellingen: 
- De zelf- en samenredzaamheid van de inwoners vergroten.
- Ondersteuning is georganiseerd vanuit de vertrouwde woonomgeving van de inwoner.   

Coördinatie en regie 
De coördinatie op de wijknetwerken in de gemeente Vlissingen is belegd bij Stichting Roat. De 
rol en inzet van een functie opbouwwerk in het wijknetwerk (als spin in ’t web tussen de 
professionele en vrijwilligersorganisaties) is belangrijk en onmisbaar. Echter de regie op het 
geheel wijknetwerken binnen de gemeente Vlissingen is een opdracht met een grote omvang, 
waarin continuïteit belangrijk is. Om de continuïteit te waarborgen wordt de regie op de 
netwerkoverleggen (gedeeltelijk) behouden en belegd binnen het team sociaal (directie Ruimte 
& Samenleving).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




