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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":
1. 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 uwraad 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. 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.
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Gemeenteraad - dinsdag 15 mei 2012 19:30
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer) - dinsdag 24 april 2012 20:00
De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de
raadsvergadering van 15 mei 2012.
Agendacommissie - dinsdag 10 april 2012 20:30
Op voorstel van de heren Karapinar en Van Verk besluit de agendacommissie deze brief
te agenderen voor één blok Dordtse Kamers. Hierbij komen zowel de inhoud van de brief,

als de procedure (extensiveringen doorvoeren per 2013 voordat de raad bij de Kadernota
hierover een uitspraak heeft gedaan) aan de orde.
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Gemeenteraad - dinsdag 27 maart 2012 14:00
De raad besluit de raadsinformatiebrief op verzoek van de fractie Groen/Links door te
geleiden naar de Agendacommissie.

