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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 beide 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.
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.
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Gemeenteraad - dinsdag 30 augustus 2011 14:00
De gemeenteraad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.
Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - dinsdag 23 augustus 2011 22:15
De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fractie van PvdA terug te verwijzen
naar de agendacommissie voor agendering voor de middagraad van 27 september 2011 samen
met de raadsinformatiebrieven over burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing.
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Agendacommissie - dinsdag 24 mei 2011 20:30
De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief te agenderen voor een nader te plannen
vergadering van de adviescommissie na het zomerreces. Naar aanleiding van berichtgeving in
de media over de sluiting van een drietal buurthuizen merkt de heer Karapinar namens
GroenLinks op dat zijn fractie hoopt niet voor een voldongen feit te komen staan nu besloten is
de behandeling te agenderen na de zomer.
Gemeenteraad - dinsdag 17 mei 2011 20:15
De raad besluit de brief door te geleiden naar de agendacommissie.

