Gemeente verbaasd over ophef over
wijkgericht werken
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Bij de gemeente Arnhem wordt verbaasd gereageerd op de ophef die is
ontstaan door het nieuws dat de gemeente stopt met wijkgericht werken.
Arnhem Direct berichtte gisteren dat opbouwwerkers en
participatiemedewerkers van Rijnstad te horen hebben gekregen dat het
opbouwwerk en participatiewerk in twee jaar tijd wordt afgebouwd.
Eerder had de gemeente al besloten te stoppen met de gemeentelijke
wijkregisseurs.
Volgens de gemeente is dat allemaal niets nieuws. Afgelopen jaar werd in de
Perspectiefnota ‘wijksturing’ gelanceerd: dat betekent dat vanuit de wijken
wordt gewerkt en in de wijken wordt bepaald wat nodig is een wijk.

Bestaande structuren
“In veel gevallen maken de wijkteams gebruik van bestaande
overlegstructuren en leggen zij daarnaast contacten met andere organisaties”,
aldus gemeentewoordvoerder Martine Baar.
“De term wijkgericht werken wordt inderdaad niet meer gebruikt en de
specifieke functie wijkregisseur bestaat ook niet meer. De werkwijze is echter
meer dan ooit op de wijk gericht.”
De gemeente erkent echter dat het wijkgericht werken via Rijnstad wordt
afgebouwd.
“Maar”, zegt de gemeente: “Wijken zijn desondanks geheel vrij om binnen hun
wijkbegroting de keuze te maken om wel opbouwwerk in te kopen en op een
ander terrein minder geld uit te geven.”
Van subsidiëring is echter geen sprake meer:
“Per 1 januari 2018 zal via contractering worden gewerkt. Wijkteams
leefomgeving kopen dan in wat zij nodig vinden voor de wijk, in overleg met de
wijk. Deze werkwijze doet recht aan de filosofie achter Van Wijken Weten”,
stelt de gemeente.
Onwetend achterlaten
Volgens een deskundige van het wijkwerk is dat echter precies waar de
gemeente de plank mis slaat.
“Het is een aanbodgerichte sturing, vanuit een houding van ‘wij weten wel wat
goed is voor de wijk’. Maar wijkgericht werken dat doen ze dus niet meer,
wijkregisseurs zijn er niet meer. Wijkopbouwwerk en wijkparticipatie daar
stoppen ze mee. En dan stug volhouden dat er wel naar de wijk toe gewerkt
wordt.”
De reactie van de gemeente verbaast hem niet.
“Dit is helemaal zoals ze het gedaan hebben: langzaam afschaven en
iedereen onwetend achterlaten. Van Wijken Weten is een gebiedsgerichte
gemeentelijke organisatievorm waarbij alles over gebieden verdeeld wordt.”
“Ze doen net alsof de wijken het voor het zeggen hebben, maar een vast
overlegorgaan met een positie naar de gemeente toe, ondersteund door
opbouwwerk, dat willen ze niet meer. Geen tegenspraak, alleen de eigen
ideeën in de praktijk brengen.”
Raadsvragen
GroenLinks heeft aangekondigd komende maandag in de gemeenteraad
vragen te stellen over de kwestie. Dat ligt gevoelig. Een deel van de
veranderingen binnen het wijkgericht werken is in gang gezet door wethouder
Henk Kok, van GroenLinks.
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