
Kaderafspraken  Alliantie Eemvallei - VHB projecten ‘Amersfoort vernieuwt’

Bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst.

De kaderafspraken waarborgen een goed proces van overleg tussen de Alliantie en de VHB en 
haar bewonerscommissies voor de projecten van 'Amersfoort vernieuwt'. De afspraken vormen 
een kader: In elk project kunnen de organisaties het proces vormgeven passend bij de situatie. 
Zij bieden de ruimte om bij elk project hieraan verdere invulling te geven.
De kaderafspraken en het sociaal statuut vullen elkaar aan. In het sociaal statuut zijn afspraken 
gemaakt over de rechten van de individuele bewoner bij wijkvernieuwing. De kaderafspraken 
hebben betrekking op het overleg met de organisatie van bewoners. Beschreven worden de 
uitgangspunten, de voorwaarden voor het proces en afspraken over de rol van de 
bewonersorganisatie. Deze kaderafspraken waarborgen een gestructureerde wijze van overleg 
en maken onderscheid tussen de verschillende activiteiten en fases. Deze afspraken zijn van 
toepassing bij nieuwe projecten en bij het vervolg van de reeds gestarte projecten.

1. Uitgangspunten

a. Werkwijze is oplossingsneutraal
De werkwijze die in de kaderafspraken beschreven wordt is neutraal wat betreft de uitkomst van 
het overleg. Het doel is een goede discussie over verschillende soorten ingreep mogelijk 
maken, zoals behoud en herstel door middel van onderhoud of renovatie of sloop en 
vervangende nieuwbouw.

b. Overeenstemming
Doelstelling van het overleg is om overeenstemming te bereiken tussen alle betrokken partijen. 
Aan het begin van het proces sluit geen van de partijen een bepaalde oplossing uit. 

2. Proces van samenwerking

2.1.Procesmatige aanpak

Het overleg vindt gestructureerd plaats volgens een procesmatige aanpak. In elke fase vindt 
overleg plaats. Elke fase wordt afgerond met een besluit in het gezamenlijk overleg van de 
betrokken organisaties en een duidelijk resultaat. In het proces worden de volgende fases en 
resultaten onderscheiden:

Fase Resultaat

1. Start Startnotitie en tot stand brengen bewonersorganisatie, 
2. Inventarisatie en analyse Onderzoek en een sterkte /     zwakteanalyse
3. Visie of programma Programma 
4. Planontwikkeling Ontwikkelplan
5. Planuitwerking: Definitief plan 
6. Uitvoering  Uitvoering en oplevering.

Toelichting
In de praktijk is een verschil mogelijk tussen de fasering tussen eenvoudige en uitgebreide 
projecten. Bij een eenvoudig project kunnen fases sneller doorlopen worden.

2.2.Startfase: betrekken van de bewoners en vorming bewonersorganisatie
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Bij de aanvang van een project van wijkvernieuwing worden de bewoners en hun organisaties 
gestimuleerd daarin te participeren. Hen wordt de gelegenheid gegeven hun activiteiten te 
intensiveren. Dit  kan gebeuren door de bestaande organisatie(s) te verbreden of door een 
nieuwe organisatie op te richten. 
De Alliantie en de VHB en de betreffende bewonerscommissie nemen gezamenlijk het initiatief 
tot het verbreden van de organisaties van bewoners door middel van een gezamenlijke 
startbijeenkomst. Op deze bijeenkomst worden afspraken gemaakt over het activeren van de 
bewoners, de organisatievorm, de representativiteit, de mate van invloed en de faciliteiten. 
Indien er geen bewonersorganisatie op wijk of buurtniveau aanwezig is worden de bewoners 
gestimuleerd deze te vormen.
Voor het vormen van de bewonersorganisatie en het betrekken van niet georganiseerde 
huurders wordt tijd gereserveerd in de beginfase van het proces. 

Toelichting: van beheer naar wijkvernieuwing.
Projecten die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de bewoners vragen om een 
intensievere vorm van participatie dan tijdens een periode van beheer. Voorafgaand aan,  
parallel aan en na afronding van de wijkvernieuwing vindt het ‘gewone’ beheer plaats. Het  
beheer is een continue activiteit, die vraagt om een structurele bewonersorganisatie.  
Regelmatig zijn bewonerscommissies of wijkverenigingen actief op dit gebied. Wijkvernieuwing 
is gericht op het maken van een plan dat in een aantal fases en verspreid over een aantal jaren 
wordt opgesteld. Participatie gericht op wijkvernieuwing vraagt daarmee om een projectgerichte 
organisatievorm van de bewoners en direct belanghebbenden, die de gehele planperiode actief  
is. Op het niveau van een buurt of complex is in de meeste gevallen een bewonerscommissie  
actief. Deze wordt in de gelegenheid gesteld zich te verbreden. Een voorbeeld is het verbreden 
van de bestaande bewonerscommissie tot een breed samengesteld platform. 

2.3.Organiseren én activeren.

In het kader van Amersfoort vernieuwt worden bewoners gestimuleerd zich te organiseren. 
Aanvullend zullen de Alliantie de VHB samen met de betreffende bewonerscommissie initiatief 
nemen tot het activeren van bewoners. 
Indien er sprake is van niet of nauwelijks georganiseerde bewoners wordt een werkwijze 
afgesproken om hen te informeren, hun mening te horen en hen te betrekken bij het overleg. 
Ook het betrekken van deze groep(en) bewoners is de verantwoordelijkheid van alle partijen. Bij 
niet georganiseerde bewoners kan bijvoorbeeld gedacht worden aan jongeren of allochtonen. 
Op de startbijeenkomst worden afspraken gemaakt over het activeren van deze bewoners.
 
Toelichting bij activeren.
Er bestaan verschillende methodes voor het activeren. Bewoners kunnen gestimuleerd worden 
door middel van onderzoek naar de woonbeleving en woonwensen. Andere voorbeelden zijn 
een fotoactie naar de leukste en lelijkste plaatsen van het gebied, een tentoonstelling van 
tekeningen van kinderen over hun buurt. In de brandingmethode wordt met behulp van beelden 
in plaats van woorden gecommuniceerd over het huidige en gewenste beeld van de wijk.

2.4.Eerst bouwen aan vertrouwen dan aan woningen.

Als bij het initiatief duidelijk wordt dat er geen of te weinig vertrouwen bestaat vanuit de 
bewoners(organisatie) vindt een gesprek plaats en worden activiteiten ondernomen om dit 
vertrouwen tot stand te brengen.

Toelichting:
Op de eerste bijeenkomst wordt door de verschillende organisatie besproken of er voldoende 
vertrouwen bestaat. Afgesproken kan worden dat een derde persoon of instantie gevraagd te 
helpen dit vertrouwen tot stand te brengen. Voorafgaand aan het vaststellen van de startnotitie  
wordt besproken of het vertrouwen tot stand is gekomen.   

2.5.Startnotitie
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De Alliantie en de bewonerscommissie / het bewonersplatform stellen bij het begin van het 
project gezamenlijk een startnotitie op. In de notitie worden alle afspraken over het project vast 
gelegd: 
- Randvoorwaarden voor het project op basis van wet- en regelgeving en beleid, zoals 

bijvoorbeeld het bestemmingsplan.
- Afspraken, die voor een goede procesgang noodzakelijk zijn:

- de opdracht;
- het benoemen van de deelnemende partijen;
- welke partij is verantwoordelijk voor het proces; 
- bevoegdheden van de partijen;
- het mandaat van de vertegenwoordigers;
- fasering en planning van het project;
- wie is projectleider en is deze ook eindverantwoordelijk;
- wie is de voorzitter van het overleg;
- wat zijn de beschikbare middelen / financiering voor de voorbereidende werkzaamheden 

(o.a. faciliteiten bewonersvertegenwoordiging); 
- welk partij(en) nemen een besluit over welk onderdeel van het resultaat.

Toelichting:
Door de afspraken in het startdocument weten alle betrokken partijen waar ze aan beginnen.  
Wat is het vertrekpunt, welke middelen worden gebruikt, welke route wordt gevolgd en wat is 
het eindstation. Voor overzichtelijke projecten is de startnotitie eenvoudig, voor grote /  
ingewikkelde projecten uitgebreid. In de bijlage is het overlegproces schematisch weergegeven.

2.6.Plan voor informatie en communicatie

Partijen stellen voor het project een plan voor informatie en communicatie op. Het plan voorziet 
in elk geval in het informeren van en communiceren met de betrokken individuele bewoners en 
bewonersorganisaties bij de start van het project, bij vaststelling van het programma, bij de 
afweging tussen mogelijke oplossingen / scenario’s, bij het peilen van het draagvlak en de 
besluitvorming. Onderdeel van het communicatieplan is de wijze waarop de 
bewonersvertegenwoordiging contacten onderhoudt met haar achterban. Zie ook paragraaf 
bewonersvertegenwoordiging.

2.7.Onderzoek en analyse

De organisaties verzamelen gezamenlijk alle gegevens die zij belangrijk vinden voor het 
opstellen van een programma en het plan. Indien nodig onderzoeken zij (of laten zij 
onderzoeken) ontbrekende gegevens. Elke partij kan aangeven welke gegevens zij belangrijk 
vindt om te onderzoeken. De gegevens worden vervolgens gezamenlijk beoordeeld. Daarbij 
wordt bepaald of een aspect een probleem vormt voor het woon- en leefklimaat of een positieve 
bijdrage levert; vormt het in de toekomst een kans of juist een bedreiging. 

Toelichting:
Het gezamenlijk onderzoeken en het werken aan de analyse van de sterke en zwakke punten 
kan het bestuur dichter bij de bewoners brengen en vice versa. Bij het vernieuwen van 
bestaande wijken hebben de gemeente en corporaties meestal het nodige onderzoek gedaan. 
De onderzoeksfase kan dan snel doorlopen worden.

2.8.Het programma

Op basis van de startnotitie en de sterkte zwakte analyse stellen de partijen een visie of 
programma op van wensen en eisen. In ieder geval worden uitspraken gedaan over:
- de gewenste doelgroep(en), 
- de gewenste kwaliteit van woning, woongebouw en / of woonomgeving, 
- de gewenste betaalbaarheid voor elk van de partijen.
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De verschillende organisaties kunnen een discussienotitie inbrengen in het overleg ten behoeve 
van het programma.

Toelichting:
In het programma kunnen niet alleen gewenste ontwikkeling worden beschreven, maar ook 
welke oplossingen mogelijk zijn.

2.9.De samenhang van technisch, sociale en economische maatregelen.

In elk programma wordt de samenhang beschreven tussen de fysieke maatregelen (aan de 
woningen, het woongebouw en / of de woonomgeving) én de maatregelen op sociaal terrein 
(bijvoorbeeld het organiseren van sociale activiteiten, of leefregels) én op economisch terrein.

Toelichting
Fysieke, sociale en economische activiteiten zijn genoemd als pijlers van ‘Amersfoort  
vernieuwt’. De vraag is niet of maar hoe fysieke, sociale en economische aspecten van bouwen 
en wonen met elkaar te maken hebben; hoe kunnen de fysieke ingrepen bijdragen aan de 
beoogde sociale en economische vooruitgang.

2.10.Planvorming door scenario’s

Op basis van het programma wordt een plan ontwikkeld. Bij het opstellen van het plan wordt 
waar dat nodig is via meerdere scenario’s  gezocht naar de meest gewenste oplossing. Ieder 
van de organisaties wordt in de gelegenheid gesteld om aan te geven welke variant onderzocht 
of uitgewerkt moet worden.

Toelichting
In een scenario wordt door middel van een schetsplan en bijbehorende globale begroting 
mogelijkheden onderzocht. Met deze manier van werken wordt voorkomen dat aan het eind van 
het traject één van de organisaties concludeert dat een gewenste oplossing niet is onderzocht  
en het proces gedeeltelijk opnieuw doorlopen moet worden.

2.11.Besluitvorming

Ten behoeve van een goede besluitvorming worden door de organisaties gezamenlijk de 
volgende activiteiten ondernomen:
- het Informeren van individuele bewoners en direct belanghebbenden;
- peiling van het draagvlak door middel van een schriftelijke enquête;
- overleg tussen de organisaties, waarbij de vertegenwoordigende bewonersorganisatie haar 

gekwalificeerd advies uitbrengt. Dit overleg heeft als doel het bereiken van 
overeenstemming;

- het nemen van het besluit door de verhuurder met inachtneming van de besluitvorming van 
de gemeente indien deze van toepassing is, zoals bijvoorbeeld bij sloop en vervangende 
nieuwbouw;

- formele inspraak op basis van wet- en regelgeving indien deze van toepassing is;
- het nemen van het definitieve besluit.

3. De bewonersorganisatie 

In het kader van ‘Amersfoort vernieuwt’ worden de bewoners en hun organisaties in een zo 
vroeg mogelijk stadium betrokken bij het proces van wijkvernieuwing. In de vorige paragraaf is 
dat proces beschreven. 'Amersfoort vernieuwt’ wil een actieve inbreng van 
bewonersorganisaties vanaf de start van een project stimuleren. 
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Deze kaderafspraken vormen een bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst Alliantie 
Eemvallei en de VHB. In deze samenwerkingsovereenkomst staan afspraken over 
representativiteit, bevoegdheden en faciliteiten. Deze paragraaf van de kaderregeling bevat 
aanvullende afspraken over de organisatievorm, werkwijzen en bevoegdheden. 

3.1.Organisatie én werkwijze

De participatie van bewoners vindt plaats in het georganiseerde overleg van de Alliantie en de 
bewonersorganisatie. Daarnaast worden vanuit dit overleg activiteiten georganiseerd waarmee 
alle relevante individuele bewoners betrokken worden bij de planvorming.

Toelichting
Er zijn vele werkwijzen en activiteiten ontwikkeld die als doel hebben bewoners en andere 
belanghebbenden te bereiken die niet georganiseerd zijn of die moeilijk bereikt worden door de 
bewonersorganisatie, gemeente of corporatie. Deze werkwijzen zijn erop gericht om niet alleen 
gebruik te maken van de formele, maar ook de informele sociale structuren en contacten in de 
buurt. Er zijn vele voorbeelden te noemen: ronde tafelgesprekken, scenario workshops,  
focusgesprekken. Niet verbale vormen als: buurttoneel, digitale trapveldjes, etc. Deze 
activiteiten hebben vaak het gewenste resultaat: een rijke oogst aan ideeën en nieuwe 
gezichten van actieve bewoners. De ervaring is ook dat deze activiteiten het inspraakproces 
diffuus kunnen maken, zij zijn voor bewoners onvoorspelbaar en resultaten kunnen willekeurig 
zijn. Daarom worden deze werkwijzen ingebed in het gestructureerd overleg met de organisatie  
die de bewoners en belanghebbenden vertegenwoordigt. De opzet en de resultaten van 
activiteiten worden ingebracht in het gestructureerd overleg, de bewonersorganisatie gebruikt  
de resultaten bij haar meningsvorming en uiteindelijk haar (gekwalificeerd) advies. 

Deze werkwijze noemen wij het combineren van het participatiemodel (georganiseerd overleg) 
en het discussiemodel (betrekken individuele bewoners). Naast participatie en discussie is het 
inspraakmodel de derde vorm, waarin belanghebbenden betrokken kunnen worden. Dit is 
gericht op het beschermen van de individuele burgers als plannen hun belangen schaden.  
Participatie in het kader van ‘Amersfoort vernieuwt’ richt het grootste deel van het proces op de 
dialoog en het ontwikkelen van een plan om daarmee een zo groot mogelijk draagvlak te 
bereiken. Na voorlopige besluitvorming bestaat het tweede deel uit de formele inspraak via 
wettelijke procedures van beroep en bezwaar. 

3.2.Representativiteit en erkenning, invloed en bevoegdheid van de bewonersorganisatie.

Bij de herstructurering vinden partijen het van belang dat de plannen in overleg met elkaar tot 
stand komen. Hierbij geldt dat de bewonerspartij een gelijkwaardige positie vervult. Deze positie 
komt tot uitdrukking in de zwaarte van de adviesfunctie die aan de bewoners wordt toegekend. 
Voor de beschrijving van representativiteit, bevoegdheden wordt verwezen naar de 
samenwerkingsovereenkomst Alliantie en de VHB.

Draagvlak
Voor het plan tot wijkvernieuwing moet een aantoonbaar draagvlak bestaan onder de bewoners 
voordat het plan doorgang kan vinden. 
Bij renovatie (waaronder verstaan wordt gedeeltelijke vernieuwing door verandering of 
toevoeging) of sloop met vervangende nieuwbouw moet er een aantoonbaar draagvlak onder 
de huurders bestaan voordat het plan doorgang kan vinden. Het draagvlak is aanwezig als 
tenminste 70% van de huurders instemt met het voorstel van de verhuurder. 
Het meten van het draagvlak vindt plaats door de overlegpartners middels een schriftelijke huis-
aan-huis enquête in het betreffende gebied.

3.3.Faciliteiten

In het kader van ‘Amersfoort vernieuwt’ biedt de Alliantie aan de VHB en de 
bewonerscommissies / bewonersplatforms de volgende faciliteiten: 
- Scholing en advies
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Voor de advisering en voor specifiek projectgebonden scholing kan de bewonersorganisatie 
een beroep doen op de voor het project aanwezige middelen. Voor participatie op 
complexniveau stelt de de Alliantie een budget beschikbaar. De VHB stelt samen met de 
desbetreffende bewonerscommissie(s) een begroting op en dient deze in bij de aanvang 
van het project.

- Communicatie achterban
De bewonersorganisatie krijgt de beschikking over de benodigde middelen om tot een 
goede communicatie met hun achterban te komen. Voor participatie op complexniveau stelt 
de Alliantie een budget beschikbaar. De VHB stelt samen met de desbeteffende 
bewonerscommissie(s) een begroting op en dient deze bij de aanvang van het project in.

- Informatie
De bewonersorganisatie krijgt de relevante informatie om haar rol als belangen behartiger 
goed te kunnen vervullen. In de paragraaf proces worden hierover specifieke afspraken 
gemaakt.

- Tijd
De bewonersorganisatie krijgt voldoende tijd voor de noodzakelijke contacten met haar 
achterban. De benodigde tijd is afhankelijk van de aard van de problematiek en van de 
vraag hoe de achterban daarbij betrokken en geraadpleegd kan worden.

Toelichting
De bewoners zijn de ervaringsdeskundigen, maar zij hebben een achterstand ten opzichte van 
de andere partijen wat betreft kennis en vaardigheden. Om hen als volwaardige partij te laten 
functioneren zijn extra faciliteiten nodig.

3.4.Onderscheid wijkniveau en buurtniveau.

Deze kaderafspraken bevatten afspraken over participatie op buurt of complexniveau. 
Daarnaast wordt in ‘Amersfoort vernieuwt’ participatie gestimuleerd op het schaalniveau van de 
wijk. Op dat niveau worden de participatie van de direct belanghebbenden en hun organisatie 
gestimuleerd bij de tot standkoming van het wijkontwikkelingsplan. 
Afspraken over de participatie op wijkniveau worden beschreven in ………………………….

Toelichting
De kaderafspraken maken een onderscheid tussen wijk en buurtniveau om aan te sluiten bij de 
motivatie van bewoners en de directe gebruikers. De ervaring is dat zij gemotiveerd zijn te 
participeren als het hun raakt en direct aangaat. Wijkvernieuwing is voor hen een aanleiding om 
zich te organiseren.
Bewoners en gebruikers worden op wijkniveau betrokken bij onderwerpen die te maken hebben 
met de gehele wijk. Voorbeelden zijn: het wijkontwikkelingsplan, de verandering van een 
winkelcentrum, wijziging van de verkeerscirculatie. In de wijk kunnen verschillende groepen 
gebruikers actief zijn, die direct belanghebbend zijn: huurders, eigenaar bewoners, winkeliers,  
speeltuinvereniging, etc. 
Op buurtniveau worden de bewoners betrokken bij de aanpak van de buurt. Voorbeelden 
hiervan zijn: de afweging renovatie of sloop / vervangende nieuwbouw van een complex,  
verbetering van de van de directe woonomgeving of verbetering van de leefbaarheid.
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