
Bijlage II: uitgangspunten voor vitaliteitsacties

Bij de voorliggende vitaliteitsacties hebben wij de volgende zes uitgangspunten gehanteerd:

 Goed plan, dan geld
Dit principe hanteren wij voor onze gehele begroting en is dus ook onverkort van toepassing 
op de bestemmingsreserve ‘Vitale Wijken en Dorpen’.
Dit uitgangspunt heeft tot gevolg dat wij aan uw raad meerdere tranches ter besluitvorming
voorleggen. Wij vragen uw raad om geld beschikbaar te stellen voor acties die voldoende zijn 
uitgewerkt. Daarnaast geven wij uw raad inzicht in ons bekende kansrijke plannen voor 
volgende tranches. Met deze werkwijze brengen wij uw raad in positie bij de bestedingen 
vanuit de bestemmingsreserve ‘Vitale Wijken en Dorpen’.

 Plannen moeten bijdragen aan de vitaliteit
Met wijk- en dorpsperspectieven, de vitaliteitskaarten en de dialoogsessies hebben wij een 
schat aan informatie gekregen over de mogelijkheden voor het versterken van de vitaliteit van 
wijken en dorpen en de prioriteiten daarin. De vitaliteitsacties die wij voorleggen zijn hieraan 
verbonden. De vitaliteitskaarten worden, in aansluiting op de frequentie van de 
bewonersenquête, elke twee jaar geactualiseerd. We kunnen hiermee op de vitaliteitskaart 
per wijk of dorp en voor de gehele gemeente zichtbaar maken of een score vooruit of 
achteruit is gegaan. De vitaliteitskaart is daarmee ook een evaluatie en 
(bij)sturingsinstrument.

 Samenkracht
We werken samen met inwoners en maatschappelijke instellingen aan de vitaliteit van de 
wijken en dorpen. Dat betekent dat we ‘samen denken, samenwerken en samendoen’. Wij 
verwachten dus ook van onze inwoners, partners en andere maatschappelijke instellingen, en 
dit uiteraard vanuit verschillende rollen en mogelijkheden, inspanningen en initiatief bij het 
bedenken en realiseren van projecten en plannen. Door deze werkwijze leveren we ook een 
bijdrage aan het ontwikkelen van gezamenlijke daadkracht.

 Permanente dialoog
We blijven bij de uitwerking van de vitaliteitsacties in gesprek met inwoners, partners en 
maatschappelijke instellingen in onze gemeente. Hierdoor wordt de realisatie ook in 
gezamenlijkheid gedragen.

 Van impuls naar een duurzame aanpak
Wij proberen onze inzet zoveel mogelijk vanuit reguliere middelen vorm te geven. Sommige 
vitaliteitsacties die worden voorgesteld vragen een eenmalige investering. Andere acties 
kennen een structurele ‘exploitatielast’. Dat betekent dat bij gebleken succes in de toekomst 
mogelijk structurele middelen moeten worden gevonden om de successen te continueren. De 
afweging om acties te continueren maakt onderdeel uit van de reguliere P&C-cyclus 
(kadernota en programmabegroting).


