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Middels deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de inhoud van het
project "Welzijn nieuwe stijl". Het project maakt onderdeel uit van de Brede
Doorlichting fase 3, waarover u bij de begroting 2011 bent geïnformeerd.
Samenvatting
Op 10 november 2010 heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2011-2015
Inclusief de bijbehorende businesscases vastgesteld. De businesscase "Vertrouwen
op de kracht van de samenleving" zet in op het bevorderen van participatie van
burgers en het versterken van de "brugfunctie" van welzijn, met als ultieme doel
economische zelfredzaamheid. De businesscase is vormgegeven op basis van de
begrippen vertrouwen en verantwoordelijkheid en de kaders voor sociaal beleid
vanuit het Politiek Akkoord.
De businesscase bestaat uit vijf onderdelen te weten; Buurtwerk, Accommodaties,
Leefbare wijken, Jeugdwerk en Inburgering. Voorstellen uit de onderdelen
Buurtwerk en Leefbare wijken, die al in 2011 geïmplementeerd worden zijn
vermindering van de activiteiten Ontmoeting en Recreatie binnen het welzijnswerk
en het beëindigen van de subsidiering van de Straat- en Winterfeesten.
De onderdelen Buurtwerk en Accommodaties zijn verder uitgewerkt in "Welzijn
nieuwe stijl". Uitwerking van belde onderdelen In samenhang en op wijkniveau Is
hierbij het uitgangspunt geweest. Het resultaat moet zijn dat belanghebbenden
zoals burgers, verenigingen en instellingen door middel van een participatief
keuzetraject, zelf invulling kunnen geven aan "Welzijn nieuwe stijl". Dit kan
bijvoorbeeld door belanghebbenden de ruimte te geven om eigen keuzes te maken
met betrekking tot de inzet van activiteiten en accommodatie of door nieuwe
(creatieve) verbindingen te organiseren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan het breder benutten van activiteiten of ruimte die een Instelling in een wijk
biedt.
Doelstelling van "Welzijn nieuwe stijl" is het bevorderen van de participatie van
burgers voor wie dit nodig is en het efficiënter benutten van accommodaties in de
wijk. Om de doelstellingen te bereiken wordt voorgesteld gebruik te maken van een
voor Dordrecht vernieuwde participatie aanpak. Kern van deze aanpak is dat de
gemeente de voorwaarden schept waarbinnen belanghebbenden zich kunnen
organiseren en participeren om met elkaar tot een oplossing te komen van het
vraagstuk dat hen raakt. In dit geval het invulling geven aan "Welzijn nieuwe stijl"
in de wijk.
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Als gemeente stellen wij de kaders en faciliteren het proces. Belanghebbenden
kunnen zich vervolgens volledig richten op het komen tot een eigen invulling van
"Welzijn nieuwe stijl" binnen de gestelde kaders. Op deze wijze verwachten we dat
het best passende eindresultaat voor de belanghebbenden wordt bereikt.
1. Wat is de aanleiding?
De sector Maatschappelijke Ontwikkeling heeft haar visie aangescherpt op basis
van de begrippen vertrouwen en verantwoordelijkheid en de kaders voor het sociaal
beleid vanuit het Politiek Akkoord 2010-2014:
1. Mensen zijn verantwoordelijk voor zichzelf, gebruiken eigen sociale netwerk;
2, Mensen zorgen voor elkaar, mantelzorg, verenigingsleven;
3, Collectieve voorzieningen alleen waar nodig;
4. Professionele inzet van de overheid als achtervang en sluitstuk.
De sector Maatschappelijke Ontwikkeling heeft dit vertaald in de volgende vier
uitgangspunten, namelijk dat wij;
• vertrouwen op het zelforganiserend vermogen van de maatschappij;
• onze activiteiten richten op participatie en empowerment;
• differentiëren in aanpak en uitgaan van tijdelijke interventies;
• vertrouwen op de professionaliteit van verbonden partijen.
Deze uitgangspunten, samen met het proces dat in 2007 is ingezet om te komen
tot een verzakelijking van de subsidierelatie en versterking van het
opdrachtgeverschap met betrekking tot welzijn, lelden tot een vernieuwde inzet van
welzijn in Dordrecht: "Welzijn nieuwe stijl".
Kern van "Welzijn nieuwe stijl" ïs dat welzijn de (maatschappelijke) participatie van
burgers in Dordrecht, voor wie dit nodig is, bevordert. Dit gaan we doen door in te
zetten op:
1. Verbeteren zelfredzaamheid van burgers.
2. Het versterken van de brugfunctie van Welzijn om toe te kunnen leiden naar
economische zelfredzaamheid.
3. Activeren van mensen met een uitkering ten behoeve van de WMO,
4. Regie vanuit de gemeente met ruimte voor initiatieven van burgers en
instellingen,
In het nieuwe WMO-beleidsplan dat wordt opgesteld en later dit jaar zal worden
aangeboden, zullen bovengenoemde uitgangspunten worden vastgelegd in een
herziene visie op de WMO en de onderliggende prestatievelden. Welzijn valt onder
het prestatieveld leefbaarheid en sociale samenhang.
Businesscase "Vertrouwen op de kracht van de samenleving"
De nieuwe visie en uitgangspunten hebben geleid tot de businesscase "Vertrouwen
in de kracht van de samenleving" die onderdeel uitmaakt van de Brede
Doorlichting. In deze businesscase leggen we met welzijn de focus op participatie
van burgers. We willen de "brugfunctie" van welzijn verder verbeteren, met als
ultieme doel de economische zelfredzaamheid. We kiezen voor verdere
differentiatie en tijdelijkheid van interventies: niet overal alles doen, maar
maatwerk. Tevens wordt gekeken naar alternatieve uitvoerders, zoals
woningcorporaties en zorginstellingen. De businesscase bestaat uit vijf onderdelen.
Pagina 2 / 7

Datum
Ons kenmerk

19 april 2011
MO/551426

• Buurtwerk: verminderen van de bijdrage aan recreatieve activiteiten.
• Accommodaties: reductie van de exploitatiekosten en efficiëntere distributie van
ruimte.
• Leefbare wijken: flexibele, vraaggerichte inzet van leefbaarheidprojecten,
» Jeugdwerk: stroomlijning aanpak, projecten en aanbod. Al gerealiseerd,
• Inburgering: reductie overlap tussen gemeentelijke inburgeringactlviteiten en de
inburgeringtrajecten vanuit de wet Inburgering (WI). Ook dit is al gerealiseerd.
Van de onderdelen Buurtwerk en Leefbare Wijken zijn in 2011 twee voorstellen al
geïmplementeerd, namelijk de vermindering van de activiteiten Ontmoeting en
Recreatie binnen het buurtwerk en het beëindigen van de subsidiering van de
Straat- en Winterfeesten, Voor de verdere uitwerking van welzijn nieuwe stijl zijn
de onderdelen buurtwerk en accommodaties leidend.
Buurtwerk
In het onderdeel buurtwerk is voorgesteld het organiseren van algemene
recreatieve- en ontmoetingsactiviteiten niet meer als gemeentelijke taak te
beschouwen omdat deze activiteiten niet bijdragen aan het bevorderen van
participatie. De opdracht die aan Dordtse Welzijnsorganisatie, als uitvoerder, is
gegeven is dat de ontmoeting- en recreatieve activiteiten die zij organiseert
verbonden dienen te worden met participatie en activering van de deelnemers.
Concreet betekent dit dat er is besloten het budget voor recreatieve activiteiten
binnen het buurtwerk te halveren (van € 360.000,- naar € 180.000,--). Daarmee
kan er nog voldoende aanbod gecreëerd worden om bewoners, voor wie dat nodig
is, via dergelijke activiteiten toe te lelden naar participatie- en/of
activeringstrajecten.
Accommodaties
Het onderdeel accommodaties zet in op het reduceren van de exploitatiekosten en
efficiënter gebruik van accommodaties. Naast het subsidiëren van de activiteiten
besteed de gemeente een substantieel bedrag aan het beheer en de exploitatie van
de huidige welzljnsaccommodaties. Jaarlijks besteed de gemeente circa
€ 1,6 miljoen aan "stenen", ten opzichte van € 2,3 miljoen aan reguliere activiteiten
van het buurtwerk. Deze verhouding tussen de investeringen in stenen ten opzichte
van activiteiten (mensen) Is sterk scheefgegroeid. Daarnaast is het een gegeven
dat in veel accommodaties vooral recreatieve activiteiten worden georganiseerd en
er de afgelopen jaren een sterke daling in de bezetting waar te nemen is.
"Welzijn nieuwe stijl" verandert de kijk op het gebruik van accommodaties. Vanuit
"Welzijn nieuwe stijl" wordt bijvoorbeeld ingezet op het stimuleren van
(multifunctioneel) medegebruik van beschikbare ruimte(n) in de wijk bijvoorbeeld
bij een school, zorginstelling of vereniging.
De scheefgroei van middelen, de focus op participatie binnen "Welzijn nieuwe stijl"
en het belang van activiteiten voor het bevorderen van de participatie hebben er
toe geleid dat het college de benodigde bezuiniging binnen het welzijnsdomein
bijvoorkeur koppelt aan het budget dat jaarlijks in accommodaties wordt
geïnvesteerd. Vanuit een gecombineerde afweging van verschillende factoren zoals
o.a. de kosten van beheer en exploitatie, het gebruik (zowel frequentie als het type
gebruik) en de aanwezigheid van mogelijke alternatieve ruimte(n) in de omgeving,
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zijn er vier wijken in de businesscase benoemd waar we deze vernieuwingsslag
gaan inzetten.
Wiiken
Weizijn nieuwe stijl wil nadrukkelijk de verbinding leggen tussen de betreffende
wijk, activiteiten en accommodaties. Daarom is er voor gekozen om het traject in
de volgende, aan de businesscase gekoppelde, wijken uit te voeren;
• Staart-Oost (Rietschors),
• Nieuw Krispijn (Ducdalf).
• Noordflank (Praathuis).
• Reeland (Driesprong),
Voorwaarden
De aanpak "Welzijn nieuwe stijl" wordt in samenhang en op wijkniveau,
(aansluitend op de methodiek van de sociale programma's) uitgewerkt. Er is
gekozen voor een participatief keuzetraject met belanghebbenden waarbij wordt
bepaald hoe er het beste invulling kan worden gegeven aan welzijn nieuwe stijl
(activiteiten, accommodatie en budget) in de wijk.
Bij de uitwerking "Welzijn nieuwe stijl" dient rekening gehouden te worden met de
volgende voorwaarden:
• Een partlcipatletraject met belanghebbenden; uitgewerkt in de vorm van een
keuzeproces, waarbij het betrekken van wijkgerichte inzet zoals opbouwwerk,
sportstimulering, jongerenwerk en bewonersondersteuning een onderdeel zal
zijn. Het keuzeproces dient zo te worden ingericht dat er echt wat te kiezen valt
en er reële keuzes aan bewoners kunnen worden voorgelegd.
• Indien er wordt gekozen voor het sluiten van een accommodatie dient leegstand
van die accommodatie te worden voorkomen, herbestemming van de panden
dient in beeld te zijn.
• Voor activiteiten die worden voortgezet, dient alternatieve huisvesting in de wijk
gerealiseerd te zijn, voordat eventuele sluiting van de accommodatie aan de
orde is.
• Door middel van het keuzeproces dient ook per wijk invulling te worden geven
aan de taakstelling.
2. Wat willen we bereiken?
Door bewoners, verenigingen, scholen, instellingen en andere belanghebbenden
gezamenlijk invulling te laten geven aan 'Welzijn nieuwe stijl' verwachten we dat er
een creatief proces ontstaat met als eindresultaat een maatwerk oplossing voor de
wijk. Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om binnen de gestelde financiële
kaders vraag, aanbod en wensen met elkaar te matchen en tot uitvoer te laten
brengen. Een voorbeeld van vernieuwende samenwerking is in een eerder traject al
ontstaan In de Staart-Oost waar de wijkvereniging en zorginstelling de
Merwelanden met elkaar in gesprek zijn getreden over hoe zij elkaar kunnen
ondersteunen.
In het kort Is het primaire doel het realiseren van een, door belanghebbenden
gedragen invulling van "Welzijn nieuwe stijl" per wijk, passend binnen de gestelde
kaders. Aanvullend dienen belanghebbenden ook tevreden zijn over het proces dat
tot het besluit heeft geleid.
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In het bredere kader van de businesscase "Vertrouwen op de kracht van de
samenleving" dient welzijn nieuwe stijl ook vorm te geven aan de realisatie van het
financiële resultaat van de brede doorlichting fase 3, zoals vastgesteld In de
meerjarenbegrotlng1 2011-2015. Naast de al in 2011 gerealiseerde vermindering
van de subsidie op Ontmoeting en Recreatie binnen het welzijnswerk en het
beëindigen van de subsidiering van de Straat- en Winterfeesten, dient met welzijn
nieuwe stijl een structureel financieel resultaat van circa € 350.00,—0 behaald te
worden.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Om bovengenoemde doelstellingen in dit traject te bereiken is besloten gebruik te
maken van een voor Dordrecht vernieuwde aanpak. Kern van deze aanpak Is dat de
gemeente voorwaarden schept waarbinnen belanghebbenden zich kunnen
organiseren en participeren om met elkaar tot een oplossing te komen van een
vraagstuk dat hen raakt. In dit geval het invulling geven aan "Welzijn nieuwe stijl"
binnen de gestelde voorwaarden vanuit de businesscase.
Hiermee heeft de gemeente de kaders vastgesteld. De belanghebbenden kunnen
zich vervolgens volledig richten op het komen tot een eigen oplossing die rekening
houdt met de gestelde kaders. Op deze wijze verwachten we dat het best passende
eindresultaat voor de belanghebbenden wordt bereikt en er per wijk een gedragen
oplossing wordt gerealiseerd voor het vraagstuk van de invulling van "Welzijn
nieuwe stijl".
De werkwijze in dit participatietraject is als volgt. Om belanghebbenden te
informeren en betrekken zal er per wijk een uitnodiging gedaan worden aan
belanghebbenden om te participeren. Er wordt hierbij gestreefd naar zoveel
mogelijk georganiseerde vertegenwoordiging. Dit betekent dat wanneer zich
gelijksoortige belanghebbenden zich melden hen gevraagd zal worden zich te laten
vertegenwoordigen door één van hen.
Tijdens de startbijeenkomst met belanghebbenden staat het toelichten van "Welzijn
nieuwe stijl" en bijbehorende randvoorwaarden (budget, deadline etc) centraal.
Vervolgens zal er in een aantal bijeenkomsten toegewerkt worden naar een
passende invulling. Tijdens vervolgbijeenkomsten wisselen de belanghebbenden
ideein, vragen en aanbod met elkaar uit. Het eindresultaat kan eventueel via een
Internetraadpleging nog ter toetsing aan de wijk voorgelegd.
Voorwaarden om tot resultaat te komen
Om een constructief proces te realiseren en een passend resultaat te behalen,
dienen de genoemde voorwaarden helder en vooraf verankerd te zijn. Daarbij is het
van belang dat betrokkenen zich realiseren wat het alternatief is indien er niet tot
een gedragen oplossing gekomen wordt. Bij het uitblijven van een gedragen
eindresultaat of van voldoende participatie van belanghebbenden, zal de gemeente
zelf overgaan tot het maken van keuzes die leiden tot invulling van de taakstelling.
Dit schept duidelijkheid en zal deelnemers motiveren om tot alternatief resultaat te
komen.

1 Zie meerjarenbegrotlng 2011-2015, bijlage 3: voortgangsrapportage Brede Doorlichting (pag* 180 t/m 186),
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Uitvoering
We zullen starten met "Welzijn nieuwe stijl" op de Staart-Oost vanwege de al
langer lopende discussie over de toekomst van de Rietschors, In de andere drie
wijken zullen de participatietrajecten vanaf het 2e kwartaal van 2011 worden
opgestart. Per wijk gaan we uit van projectduur van maximaal 12 maanden. Dit
betekent dat uiterlijk eind 2012 "Welzijn nieuwe stijl' invulling heeft gekregen.
Risico
In de wijken Nieuw Krispijn en Reeland, is het traject mede afhankelijk van
realisatie van nieuwbouw (Prinsemarij) dan wel herontwikkeling van het gebied
(Vogelplein). Om er zeker van te zijn dat er voor alle locaties een passend
uitvoeringsplan uitgewerkt kan worden is de looptijd van het totale project ruim
genomen tot eind 2012. Het kan echter betekenen dat een uitvoeringsplan pas na
2012 kan worden gerealiseerd. Indien dit het geval is, betekend dit een risico voor
het tijdspad van de te realiseren besparingen uit de busïnesscase.
4, Inspraak an communicatie
Naast de interne communicatie zullen we de communicatie rondom welzijn nieuwe
stijl op twee niveaus inrichten, wijkspecifiek (ten behoeve van de direct
belanghebbenden) en stadsbreed (algemene communicatie over "Welzijn nieuwe
stijl"). Na behandeling in het college worden belanghebbenden per wijk
geïnformeerd over de aanpak "Welzijn nieuwe stijl".
Tijdens de voorbereiding zijn verschillende partijen in de stad al actief geïnformeerd
over de voorgenomen koers van "Welzijn nieuwe stijl". Zoals bijvoorbeeld de DWO
en de Twern als uitvoerders van verschillende activiteiten in de wijken. Ook
verschillende partijen die betrokken zijn bij relevante (her)ontwikkelingstrajecten in
de benoemde wijken zijn geïnformeerd. Woonbron met betrekking tot
herontwikkeiing Vogelplein en het Spectrum samen met Trivire in verband met de
realisatie van de "Prinsemarij" In Nieuw Krispijn. In beide projecten is er sprake van
het ontwikkelen van een 'plint' in de nieuwbouw, waar verschillende
maatschappelijke functies en activiteiten kunnen samen komen en de nadruk ligt
op het realiseren van binding met de wijk. Verder zorgen DWO en gemeente er
gezamenlijk voor dat beheerders en gebruikers van accommodaties actief worden
geïnformeerd over "Welzijn nieuwe stijl",
Communicatie rondom "Welzijn nieuwe stijl" wordt per wijk op maat ingericht en
vorm gegeven volgens Factor C (Krachtenveld, Kernboodschap en Kalender). Media
worden betrokken op mijlpaalmomenten en we maken gebruik van web 2,0, social
media en het digitale bewonerspanel waar mogelijk. De raad zal tussentijds worden
geïnformeerd over de voortgang,
5. Vervolgtraject besluitvorming
De raad zal over de voortgang, uitkomsten van het participatietraject en de
invulling die per wijk wordt gegeven aan "Welzijn nieuwe stijl", worden
geïnformeerd. Zowel tussentijds (4 e kwartaal 2011) als bij de afronding van het
totale project (4 e kwartaal 2012) zal de raad met een raadsïnformatiebrief worden
geïnformeerd over de stand van zaken.
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6. Wat mag het kosten?
De benodigde ambtelijke capaciteit zal zoveel mogelijk vanuit de reguliere uren
worden ingezet. Omdat er het nodige commitment en een serieuze bijdrage van de
deelnemers wordt gevraagd, moet het mogelijk zijn eventuele gemaakte kosten
van deelnemers aan dit project te vergoeden. Een passende regeling hiervoor wordt
nog uitgewerkt.
Daarnaast Is er eenmalig € 200.000,-= voor de uitvoering van het participatietraject
beschikbaar vanuit de businesscase "Vertrouwen op de kracht van de samenleving".
Tevens is er binnen de businesscase een bedrag van € 150.000,- gereserveerd om
indien dit nodig mocht blijken een accommodatie- of ruimtedistributiesysteem te
ontwikkelen waarin aanbod van en vraag naar maatschappelijke ruimte beter aan
elkaar gekoppeld kunnen worden.
Het financieel resultaat van dat met "Weizijn nieuwe stijl" behaald wordt
opgenomen in onderstaand overzicht uit de Brede Doorlichting fase 3. Naast de
vermindering van de subsidie op activiteiten met betrekking tot ontmoeting en
recreatie (€180,000,==), dient er een structureel resultaat van € 348,000,== te
worden behaald op de kosten van beheer en exploitatie van accommodaties. In de
businesscase is ook rekening gehouden met een bijdrage om kosten, van
bijvoorbeeld aanpassing van het aanbod aan activiteiten of het huren van
alternatieve ruimte, te kunnen compenseren.
Voorstel
23. Doorlichting MO (compensatiekosten)
24. MO Welzijn en Wijken: buurtwerk

2011
- / - € 98.000
€ 180.000

2013

2012
-/-€

98.000

-/- €

98,000

2014
-/-€

98.000

€ 180.000

€ 180,000

€ 180.000

€ 348,000

€ 348.000

€ 348.000

€ 430,000

€ 430.000

€ 430.000

25. MO welzijn en Wijken:
accommodaties
Totaal

- / - € 350,00Q 2
- / - € 268.000

7„ Bij d ë i ë raadsïnformatiebrïef horen de volgende bijlagen;

Geen,
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de burgemeester

\Y
J,H, de Baas

2 Kosten participatietraject en reservering kosten (mogelijke) ontwikkeling van een distributiesysteem voor
maatschappelijk vastgoed,
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