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In de raadsinformatiebrief van 6 september 2011 aangaande "Ontwikkelingen Dordrecht
West" is de raad geïnformeerd over het feit dat de wijkaanpak voor Dordrecht West een
andere benadering verdient. Dit op basis van twee evaluerende onderzoeken, het
Arcadis rapport over de effectiviteit van de sociale programma&apos;s en het rapport van
de visitatiecommissie van de wijkaanpak. Beide rapporten zijn met de brief van 6
september 2011 meegezonden. Een belangrijke stap in die nieuwe benadering is het
vaststellen van nieuwe doelstellingen. De gemeente en de corporaties hebben ambities
en visies in een gezamenlijke doelstelling verwoord. Dit is gebeurd in gesprek met andere
investeerders in de wijk en wijkbewoners. Essentie van deze doelstelling: elk van de vier
wijken is fysiek, sociaal en economisch goed in balans en elk van de wijken heeft een
toegevoegde waarde voor de stad als geheel. In dit raadsvoorstel worden de
doelstellingen in een verder uitgewerkte vorm aan de raad gepresenteerd en worden zij
ook vertaald in meetbare ambities. Een tweede belangrijk onderwerp in dit raadsvoorstel
is het verzoek aan de raad om kennis te nemen van het toekomstig financieel perspectief
van Dordrecht West. Dit financieel perspectief is uitgewerkt in de drie volgende mogelijke
scenario's:
1. Scenario 1: gewenst scenario;
2. Scenario 2: (voorlopig) verkorten looptijden;
3. Scenario 3: noodweer.
Aan de raad wordt voorgesteld om scenario 1 vast te stellen als financieel meerjarig
perspectief.
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Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2012 14:00
Dit agendapunt is behandeld in het vervolg van de vergadering op 20 juni 2012.

In vergadering
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer) - dinsdag 15 mei 2012 22:15

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 19 juni 2012. Vooraf zal de portefeuillehouder aan de hand van het
verslag antwoorden op de vragen die zijn gesteld. Door gebrek aan tijd mogen ook
nadien nog (technische) vragen worden voorgelegd, deze zullen dan ook met de
beantwoording worden meegenomen. De discussie in de middagraad zal zich o.a.
toespitsen op de senario's die in het stuk worden genoemd.

In vergadering
Besluit

Agendacommissie - dinsdag 10 april 2012 20:30
De agendacommissie besluit dit stuk, samen met de herijking wijkvisie Crabbehof
(814141), te agenderen voor twee blokken Dordtse Kamers.

