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RAADSINFORMATIE inzake Uitvoeringsplan Wijkgericht werken

DOSSIER

De volgende informatie verstrekken wij aan u ter kennisname.
Het betreft het Uitvoeringsplan Wijkgericht werken 2009. De afdeling Wijkgericht
werken zal ook in 2009 weer inspanningen plegen gericht op het vergroten van de
leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Naast projecten op wijkniveau vinden er ook
wijkoverstijgende projecten plaats. Twee daarvan worden hier uitgewerkt omdat er extra
rijksmiddelen beschikbaar zijn voor de financiering van deze projecten. Het gaat om de
"Campagne wijkwensen" en de "Experimenten burgers aan zet". Daarnaast zijn er ook voor
het project "Strategisch inzetten bewonersbudgetten Crabbehof/Wielwijk" extra
rijksmiddelen beschikbaar. De extra rijksmiddelen zijn beschikbaar gesteld als gevolg van
inspanningen van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken. Ook Dordtse
bewonersorganisaties participeren actief in dit LSA.
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Campagne wijkwensen
De gemeente werkt al jaren met budgetten voor bewonersinitiatieven. Bewoners kunnen
met een eenvoudig aanvraagformulier een subsidie aanvragen voor activiteiten die
bijdragen aan de leefbaarheid, veiligheid en/of sociale samenhang in de buurt of wijk. De
bewonersinitiatieven worden betaald uit het zogenaamde Campagnebudget.
Met ingang van 2008 stelde minister Vogelaar vanuit het rijk extra bewonersbudgetten
beschikbaar. Het gaat om een bedrag van € 300.000,- per jaar voor de jaren 2008 tot en
met 2010. Minister Vogelaar heeft de gemeenten verzocht om deze middelen door middel
van een vouchersysteem aan de bewoners beschikbaar te stellen. Hiertoe heeft de
gemeente een modelverordening vouchersysteem ontvangen. De minister heeft echter ook
aangegeven dat gemeenten die zelf al een systeem van werken met budgetten voor
bewonersinitiatieven hebben, onder de voorwaarde dat bewoners daarmee instemmen, hun
eigen systeem kunnen handhaven. Dordrecht heeft hiervoor geopteerd. Er is aan alle bij ons
bekende bewonersverenigingen gevraagd of zij zich erin kunnen vinden dat de "Dordtse
manier van werken" gehandhaafd blijft. Er is geen afwijzingen hiervan ontvangen. Dit is aan
het ministerie medegedeeld.
De extra middelen van het rijk worden derhalve toegevoegd aan de Campagnegelden voor
bewonersinitiatieven.
Experimenten Burgers aan zet
Een deel van het budget voor bewonersinitiatieven zal worden ingezet als dekking voor een
deel van de uitvoering van het project Experimenten Burgers aan zet. U ontvangt
binnenkort een Implementatieplan voor het totale project waarin deze dekking is
meegenomen.
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Strategisch inzetten bewonersbudgetten Crabbehof/Wielwijk
Met ingang van 2008 stelde minister Vogelaar naast de hiervoor genoemde bewonersbudgetten, speciaal voor de wijken Wielwijk en Crabbehof extra bewonersbudgetten
beschikbaar.
De extra bewonersbudgetten bedragen voor 2008 € 190.000,-- en voor 2009 en 2010
€ 285.000,--. In de procesafspraken die de gemeente voor Dordrecht West heeft gemaakt
met de corporaties is opgenomen dat de gemeente specifieke middelen van het rijk voor
Dordrecht West ook in zal zetten in Dordrecht West. Voor de besteding van deze middelen
wordt een systeem ontwikkeld waarbij er voorstellen voor besteding worden gemaakt door
professionals in de wijken Wielwijk en Crabbehof, in aansluiting op de sociale en fysieke
programma's. De bewoners krijgen de zeggenschap over de besteding, en nemen dus de
besluiten over de voorstellen.
In het Uitvoeringsplan Wijkgericht werken is de inzet van de extra budgetten voor
bewonersinitiatieven verwerkt.
Het Uitvoeringsplan is voor een groot deel niet nieuw. Er wordt in 2009 doorgewerkt aan
projecten en inspanningen die al eerder gestart zijn, bijvoorbeeld aan diverse leefbaarheidsplannen en de aanpak van overlastgevende jeugd en overlastgevende panden.
Wel nieuw zijn drie gebiedsoverstijgende projecten en een aantal projecten in de drie
gebieden. De gebiedsoverstijgende projecten zijn:
- De Campagne Gewoon Doen gericht op het tegengaan van verloedering en verkeersoverlast.
- De Experimenten Burgers aan Zet, gericht op het vergroten van het vertrouwen van
burgers in het bestuur, de medeverantwoordelijkheid van burgers voor hun leefomgeving
en de tevredenheid over burgerparticipatie.
- En de campagne Wijkwensen, gericht op het op de hoogte stellen van burgers, van de
mogelijkheden om aanvragen in te dienen voor het realiseren van wijkwensen.
Er gaan ook in de drie gebieden nieuwe projecten van start in 2009:
- In het Centrum start de herstructurering van de Vogelbuurt en wordt een nieuwe
leefbaarheidsaanpak voor overlastzones rond Kasperspad, Vrieseplein en Blekersdijk in
gang gezet.
- In Oost start een project dat nauw aansluit bij Gewoon Doen en dat gericht is op het
beïnvloeden van verkeersgedrag.
- Tot slot start in West het opzetten en uitvoeren van een leefbaarheidsprogramma
Oud Krispijn Noord.
Graag willen wij de raad uitnodigen om uit om op vrijdagmiddag 30 januari 2009, op
verschillende locaties in de stad, kennis te maken met een deel van de projecten uit het
uitvoeringsplan.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de_ waarnemen\J secretaris de burgemeester
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