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De sociale wijkteams in Dordrecht West functioneren goed. De meerderheid van de
wijkbewoners, die ondersteuning ontvangen van een sociaal wijkteam, stijgt in de mate
van zelfredzaamheid. Wijkbewoners geven aan tevreden te zijn met de wijkwinkel of het
wijkinformatiepunt (sociale wijkteams). De sociale wijkteams zijn onderscheidend door
hun focus op eigen kracht en participatie, en de inzet vrijwilligers. Ze zijn laagdrempelig
en er wordt integraal gewerkt. De slagkracht van de sociale wijkteams is groot, en de
samenwerking binnen het team en met andere organisaties in de wijk verloopt goed. De
nieuwe manier van werken vergt een investering. Hierbij gaan de kosten voor de baten
uit. De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse heeft op dit moment geen positief saldo,
maar er is voldoende perspectief om in door te groeien naar een situatie waarin de
maatschappelijke baten hoger zijn dan de maatschappelijke kosten. De lessen van de
evaluatie van de pilot sociale wijkteams in Dordrecht West dienen als input voor de
doorontwikkeling van de Sociale Teams.
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BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 29 september 2015 14:00
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - dinsdag 15 september 2015 20:00
De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering
van 29 september 2015. De commissie geeft punten voor de evaluatie 2015. De
wethouder neemt deze punten (voor zover nog niet het geval) op in de komende
evaluatie en de verwachting is dat de uitkomst van deze evaluatie eind 2015/begin 2016
naar de raad zal worden doorgestuurd.

In vergadering

Sociale Leefomgeving/Agendagedeelte - maandag 31 augustus 2015 18:00

Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te bespreken in de commissievergadering van 15
september 2015.

