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Samenvatting
Het college wil u informeren over de voortgang van de in 2011 ingestelde
bewonersregiegroepen en hun adviezen over 2011, de vervroegde samenvoeging
van middelen en de uitvoering van extensiveringvoorstel Wijkwensen van het
project "Bewoners aan Zet" van het "Programma 2 Leefbaarheid en Stedelijk
beheer":
De vier bewonersregiegroepen kenden in 2011 € 594.770,- toe. De werkwijze
is begin 2012 door hen geëvalueerd.
2.

Op 8 en 9 november 2011 nam uw raad het extensiveringvoorstel Wijkwensen
aan. Wij voeren dat extensiveringvoorstel onverkort uit, waardoor er in 2012
€ 137.388,— vrijvalt aan concernmiddelen en in de jaren 2013, 2014 en 2015
steeds € 50.000,--.

Het extensiveringvoorstel Wijkwensen zou oorspronkelijk per 2013 ingaan. Het
gaat over het samenvoegen van de budgetten voor "Wijkwensen" (€ 251.000,--)
en de budgetten voor "Samen de buurt mooier maken", (€ 63.000,—);
"Buurtbeheer" (€ 144.000,--) en "Sociale Veiligheid" (€ 23.000,-).
Voor incidentele uitgaven voor excessieve overlast of veiligheidsvraagstukken blijft
een bedrag van € 100,000,— beschikbaar om snel en efficiënt te kunnen handelen
en valt dus buiten deze samenvoeging.
Deze samenvoeging kan al per 2012 kan worden gerealiseerd. Zo kunnen we
efficiënter werken en kan de burger de wijkwens bij één loket indienen.
Op één post is in 2012 nog een andere extensivering (A07 inzake Buurtbeheer en
Sociale Veiligheid) doorgevoerd waardoor het budget voor Buurtbeheer van
€ 144.000,— in 2012 € 50.000,-- lager uitvalt dan de navolgende jaren en uitkomt
op € 94,000,-.
3. Per 2013 wordt op bovengenoemde budgetten een bezuiniging van 10%
gerealiseerd.
Het college informeert de raad over de uitvoering van het extensiveringvoorstel
wijkwensen omdat het college een deel van dit voorstel sneller wil uitvoeren.
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Het college is bevoegd om budgetten van sectoren samen te voegen wanneer die
binnen één begrotingsprogramma vallen, Dat is hier het geval. Het college wil het
samenvoegen van budgetten al in 2012 realiseren.
1. Wat is de aanleiding?
Aanleiding is de verwerking van extensiveringvoorstel wijkwensen zoals door uw
raad op 8 en 9 november 2011 is aangenomen. Het college wil u informeren over
de eerste resultaten van de in het afgelopen jaar stadsbreed ingezette
bewonersparticipatie met wijkbudgetten. Zoals we ons voornamen in het Politiek
akkoord van 20 april 2010:
• het verleggen van het zwaartepunt van inspraak aan het eind van een proces
naar samenspraak aan de voorkant van het proces;
• voortzetting van de experimenten rond wijkbudgetten (Burgers aan Zet) in
grotere delen van de stad.
Na een evaluatie van het eerdere project "Burgers aan Zet" is voor 2011 en 2012
gekozen voor een meer concrete, meer op cocreatie gerichte aanpak onder de
naam Bewoners aan Zet. Bewoners die samen met de gemeente oplossingen
zoeken voor problemen in de leefomgeving en daar binnen afzienbare termijn ook
daadwerkelijk uitvoering aan kunnen geven. Bewonersregiegroepen die
wijkwensen en wijkinitiatieven taxeren, toekennen of afwijzen is een voorbeeld van
de uitwerking van deze speerpunten van het Politiek Akkoord.
2. Wat willen we bereiken?
Om de doelen van het Politiek Akkoord meetbaar te kunnen maken zijn in het
"Programma 2 Leefbaarheid en Stedelijk beheer" de volgende doelstellingen
geformuleerd:
Doelstelling 1: "Mensen vinden het aantrekkelijk om in Dordrecht te wonen".
Doelstelling 3: "Mensen ervaren bij vragen over -en knelpunten ïn- hun eigen
leefomgeving dat de gemeente goed naar hen luistert".
Het project "Bewoners aan Zet" levert een bijdrage aan het bereiken van deze
doelstellingen. Onder andere met de in 2011 stadsbreed ingestelde
bewonersregiegroepen die wijkwensen en wijkinitiatieven beoordelen en toe- of
afwijzen,
Voor doelstelling 1: "Mensen vinden het aantrekkelijk om in Dordrecht te wonen" is
het streefcijfer in 2014 7,0. De 0-meting in 2009 was 6,8.
Voor Doelstelling 3: "Mensen ervaren bij vragen over en knelpunten in hun eigen
leefomgeving dat de gemeente goed naar hen luistert" is het streefcijfer in 2014
5,5. De 0-meting in 2009 was 5,2.
In 2012 meten we opnieuw. Ons meetinstrument is steeds de Integrale
Veiligheidsmonitor.
Wat wilden we in 2011 bereiken?
Evenals in voorgaande jaren konden bewoners uit de hele stad in 2011 wijkwensen
indienen, gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt, waarbij ze
draagvlak voor hun wens moeten creëren en waarbij ze aan moeten geven welke
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inspanningen ze zelf verrichten om cle wens te realiseren. Daarnaast kunnen
bewoners uit Wielwijk en Crabbehof extra aanvragen doen voor het budget
Bewonersinitiatieven dat het rijk voor de Krachtwijken beschikbaar stelt. De
aanvragen werden beoordeeld door regiegroepen van bewoners, die naast de
bestaande regiegroep in Wielwijk/Crabbehof in de andere delen van de stad zijn
opgericht. Bezuinigd werd op de straat- en winterfeesten. Hiervoor kon met ingang
van 2011 geen aanvragen meer worden ingediend.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Naast de al sinds 2008 bestaande regiegroep in Wielwijk/Crabbehof werden in
begin 2011 drie nieuwe regiegroepen bewoners geworven. Sinds 1 mei 2011 zijn
deze regiegroepen geïnstalleerd en actief. De regiegroepen beoordelen de
wijkwensen en geven zwaarwegend advies aan de gebiedsmanagers en daarmee
aan het college. Alle adviezen die in 2011 werden toegekend voor wijkwensen en
bewonersinitiatieven zijn overgenomen door het college, De toegekende
wijkwensen en bewonersinitiatieven bedroegen samen € 594.770,--.
De regiegroepen vergaderen gemiddeld eenmaal per zes weken.
Om meer bekendheid te geven aan de wijkwensen is aandacht besteed aan de
communicatie/informatie en aan de behandeling en afhandeling van de
wijkwensen. Door de wijkwensen breder weg te zetten in de stad en meer over te
laten aan bewoners is intern een visie ontwikkeld over de aanvraagbehandeling.
Bureaucratie wordt daarbij zoveel mogelijk vermeden. Procedures zijn zo
transparant en gebruikersvriendelijk mogelijk gemaakt.
In 2011 is voor het eerst de wijkwens verkiezing 2011 uitgeschreven. Per regiegroep werden twee wijkwensen genomineerd, in totaal acht. Bewoners konden
stemmen op de beste wijkwens van 2011. De uitreiking was in januari 2012.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Het college zet de inzet van bewonersregiegroepen onverminderd voort, indien
nodig met kleine aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie die de
bewonersregiegroepen in januari 2012 zelf hielden.
a, Inspraak en communicatie
Het voor 2012 beschikbare budget wijkwensen per gebied wordt via de lokale
media bekendgemaakt. De bewonersregiegroepen worden hierover ingelicht door
de ambtelijke ondersteuners.
b. Vervolgtraject besluitvorming
De bewonersregiegroepen zijn ingesteld voor 2011/2012. Na de evaluatie in 2012
ontvangt u voor het einde van dit jaar een voorstel over het al dan niet voortzetten
van het werken met bewonersregiegroepen. Eind 2011 stopte de rijksbijdrage voor
de krachtwijken,
4. Wat mag het kosten?
Het extensiveringvoorstel Wijkwensen zou oorspronkelijk per 2013 ingaan, Het
gaat over het samenvoegen van de budgetten voor "Wijkwensen" en de budgetten
voor "Samen de buurt mooier maken", "Buurtbeheer" en "Sociale Veiligheid".
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Volgens dit extensiveringsvoorstel voegen we deze budgetten in de onderstaande
berekening samen:
2013 en verder
Wijkwensen
Samen de buurt beheren
Buurtbeheer
Sociale veiligheid
Besparing 10%
(extensiveringvoorstel Wijkwensen)
Totaal budget
Reservering me. uitgaven (blijft bij Stedelijk Beheer)
Totaalbudget Wijkwensen

Leefbaarheid Stedelijk beheer
251.000
0
0
63,000
0
144.000
0
23.000
251.000
230.000
-25.100
-23.000
225.900

207.000

_ _ _

Totaal
251.000™
63.000
144,000
23.000
481.000
-48.100
432.900
-100.000
332.900

Per saldo wordt er vanaf 2013 en verder € 107.000,— van Stedelijk Beheer
overgeheveld naar Leefbaarheid. Bij Stedelijk Beheer blijft een reservering van
€ 100.000,— achter. Wij voegen de budgetten in 2012 al samen binnen het
"Programma 2 Leefbaarheid en Stedelijk Beheer". De besparing van 1 0 %
realiseren we alsnog in 2013. In 2012 werd ook de extensivering (A07 inzake
Buurtbeheer en Sociale Veiligheid) doorgevoerd. Hierdoor valt het budget voor
Buurtbeheer van € 144.000,»- in 2012 € 50.000,— lager uit dan de navolgende
jaren. Per saldo hevelen we in 2012 € 80.000,— over van Stedelijk beheer naar
Leefbaarheid. Ook in 2012 blijft er voor dit jaar € 100.000,-- achter bij Stedelijk
Beheer. De budgetten worden volgens onderstaande berekening samengevoegd:
2012
Wijkwensen
Samen de buurt beheren
Buurtbeheer
Sociale veiligheid

Leefbaarheid Stedelijk beheer
251.000
0
0
63.000
0
94.000
0
23.000
251.000
180.000

Reservering me. uitgaven (blijft bij Stedelijk Beheer)
Totaalbudget Wijkwensen
5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
N.v.t.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

{

Het college van Burgemeester en Wethouders
de wnd. secretaris
de burgemeester

KJ.

Pagina 4 / 4
Morir! Lnrf «firn/r informatie

Totaal
251.000
63.000
94.000
23.000
431.000
-100.000
331.000

