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De volgende Informatie verstrekken wij u ter voldoening aan onze actieve
informatieplicht, zoals bedoeld in artikel 169, lid 1 van de Gemeentewet.
Kort geleden heeft ons college de jaarrapportage Bestuurlijk Arrangement 2008
en de rapportage Bestuurlijk Arrangement 2005 t/m 2008 vastgesteld. Deze
raadsinformatiebrief gaat in op de resultaten van het Bestuurlijk Arrangement en
de tussenstand van het programma Antilliaanse Dordtenaren doen mee!
1. Samenvatting
In 2005 zijn er Bestuurlijke Arrangementen afgesloten tussen het rijk en de
21 Antillianengemeenten. De jaarrapportage Bestuurlijk Arrangement 2008 en de
inhoudelijke verantwoording Bestuurlijk Arrangement 2005-2008 worden uiterlijk
15 juli 2009 aan het Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie geleverd. Dit is de
directe aanleiding om te rapporteren over de resultaten van 2008. Bovendien wordt
kort stilgestaan bij het programma voor 2009. Op rijksniveau vindt de evaluatie
van de Bestuurlijk Arrangementen naar verwachting plaats in 2010.
De gegevens over 2008 betreffende de jeugdwerkloosheid tonen aan dat het
aandeel uitkeringsgerechtigden onder Dordtse jongeren van Antilliaanse afkomst
stabiel is gebleven; van 2 , 1 % over 2007 naar 2,2%. Hier staat tegenover dat het
aandeel Antilliaanse uitkeringsgerechtigden (15 t/m 64 jaar) is afgenomen van
14,4% over 2007 naar 12,1%. Sinds de start van het Bestuurlijk Arrangement is
het percentage Antilliaanse bijstandsgerechtigden in de leeftijd tot en met 22 jaar
achtereenvolgens afgenomen van 15,4 (2004), 12,1 (2005), 4,4(2006), 2,1(2007),
2,2* (2008) naar 2,2 in 2009.
Het voortijdig schooluitval onder leerlingen van Antilliaanse herkomst was 5,9% in
het schooljaar 2007/2008: 35 leerlingen, waarvan 6 in het voortgezet onderwijs en
29 in het middelbaar beroepsonderwijs. Over de periode 2005-2008 blijkt het
aantal voortijdig schoolverlaters stabiel is en niet meer toeneemt. De afgelopen
jaren zijn achtereenvolgens 32, 41 en 35 jongeren uitgevallen.
De gegevens met betrekking tot de (ieugd)criminaliteit geven een enigszins
tegenstrijdig beeld. Uit de gegevens van de wijkpolitie Zuid-Holland Zuid blijkt dat
het aantal aanhoudingen onder Antilliaanse Dordtenaren is gedaald van 602 in
1 Vanaf dit jaar worden de gegevens gekoppeld aan het GBA, bron Factsheet Antilliaanse
Dordtenaren, september 2008 en juni 2009.
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2007 naar 563 in 2008 2 . Het aantal onder minderjarigen is stabiel gebleven met
93 aanhoudingen. Tegelijkertijd wijzen de voorlopige gegevens van de Dienst
Nationale Recherche Informatie uit dat het percentage Antilliaanse verdachten in
Dordrecht van 11 jaar en ouder, gestegen is van 11,2 in 2007 naar 12,1 in 2008.
Sinds de start van het Bestuurlijk Arrangement is het percentage Antilliaanse
verdachten in Dordrecht (van 11 jaar en ouder) van 12,2 (2004) naar 11,3 (2005)
en 10,1(2006) gedaald. Om vervolgens in 2007 naar 11,2 en in 2008 naar 12,1 te
stijgen.
Met de verschillende projecten die binnen het gemeentelijk Antillianenproqramma
zijn uitgevoerd is een bijdrage geleverd aan het tegengaan van jeugdcriminaliteit,
voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid. Deze bijdrage loopt uiteen van het
vroegtijdig signaleren van problemen bij (jo n 9e) Antilliaanse Dordtenaren, het
doorverwijzen en begeleiden in specifieke begeleidingstrajecten, het stimuleren van
empowerment van Antilliaanse moeders en vaders, het bieden van ambulante
hulpverlening aan jongeren, het stimuleren van jong Antilliaans talent etc.
Tegelijkertijd blijkt uit de gegevens dat er op deze onderwerpen nog steeds sprake
is van een oververtegenwoordiging van (jonge) Antilliaanse Dordtenaren. De
ervaringen in het Antillianenprogramma wijzen uit dat outreachend werken, een
lange adem, intensieve en persoonlijke begeleiding nodig zijn om (jonge)
Antilliaanse Dordtenaren te begeleiden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en
(culturele) participatie. Deze en andere inzichten worden meegenomen in het
vervolgprogramma. Belangrijk hierbij is dat de toekomstige projectdoelstellingen in
sterkere mate een bijdrage dienen te leveren aan het vergroten van de duurzame
zelfstandigheid en participatie van Antilliaanse Dordtenaren.
De problematiek van (jonge) Antilliaanse Dordtenaren is hardnekkig. Deze analyse
wordt ook door de Taskforce Antilliaanse Nederlanders onderschreven in haar
advies aan het rijk: "Antilliaanse probleemgroepen in Nederland: Een oplosbaar
maatschappelijk vraagstuk". Hierin wordt aanbevolen massief in te zetten op
structurele programma's in 6 grote steden, waaronder Dordrecht. De Taskforce
biedt hiervoor ook een methodisch raamwerk aan, organisatorische condities en
praktische voorstellen. Voor Dordrecht zou dit onder andere een verhoging van de
Rijksbijdrage aan het Antillianenprogramma betekenen. Juist om de problematiek
structureler aan te pakken. Wij wachten nog altijd een reactie van het kabinet op
het advies van de Taskforce af. Deze wordt nog voor het zomerreces verwacht.
Het Antillianenprogramma investeert, als onderdeel van het brede actieprogramma
Integratie, stevig in de dwarsverbanden met reguliere structuren en beleid. In de
beleidsontwikkeling en uitvoering is er in toenemende mate sprake van
dwarsverbanden met andere sectoren en beleidsvelden. Het project rondom de
begeleiding van ex-gedetineerden dient bijvoorbeeld als proeftuin voor de
ontwikkeling van het gemeentelijk beleid voor de nazorg van ex-gedetineerden.
Verder wordt samengewerkt met de beleidsvelden maatschappelijke opvang, jeugd,
sport en openbare orde & veiligheid. Tot slot dienen de netwerkbijeenkomsten en
factsheets om kennisuitwisseling en deskundigheid te bevorderen.

2 Bron: Factsheet Antilliaanse Dordtenaren, juni 2009. De cijfers m.b.t. het aantal verdachten in
2008 zijn voorlopig. De definitieve cijfers volgen nog in juni 2009.
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De minister voor Wonen, Wijken en Integratie heeft aangegeven dat het jaar 2009
een overbruggingsjaar is. De overbruggingsuitkering Antillianengemeenten is
inmiddels via de meicirculaire formeel bekendgemaakt. Dit betekent dat er in 2009
€ 200.000,-- beschikbaar is vanuit het rijk naast de structurele gemeentelijke
middelen voor het Antillianenprogramma van € 551.092,—. In afwachting van meer
informatie vanuit het ministerie van VROM over de rijksbijdrage vanaf 2010,
worden de komende tijd de uitgangspunten voor het gemeentelijke
vervolgprogramma 2010-2014 vastgelegd.
2. Ontwikkelingen rondom het Bestuurlijk Arrangement
Verantwoordingsvereisten Bestuurlijk Arrangement
Voor de periode 2005-2008 heeft het rijk Bestuurlijke Arrangementen afgesloten
met de 21 Antillianengemeenten, waaronder de gemeente Dordrecht. De
jaarrapportage 2008 en de inhoudelijke verantwoording over de periode 2005-2008
dienen uiterlijk 15 juli 2009 aangeleverd te worden bij de minister voor
Wonen,Wijken en Integratie. Op rijksniveau vindt de evaluatie van de Bestuurlijk
Arrangementen naar verwachting plaats in 2010. Hierover wordt u te zijner tijd
geïnformeerd. Met betrekking tot de financiën hebben wij, conform afspraak, in de
SiSa-bijlage voor het verantwoordingsjaar 2008 aangegeven welk bedrag er over
de gehele periode 2005-2008 is besteed in het kader van de Bestuurlijke
Arrangementen. Deze bijlage wordt ook uiterlijk 15 juli 2009 aangeleverd bij de
minister voor Wonen, Wijken en Integratie.
Achtergrond Bestuur/ijk Arrangementen
In de Bestuurlijk Arrangementen zijn het rijk en de 21 Antillianengemeenten
overeen gekomen om zich bij de aanpak van Antilliaanse risicojongeren te
concentreren op het bevorderen van een stabiele leefsituatie van de jongeren. In
de arrangementen wordt ingezet op het verminderen van het aantal Antilliaanse
voortijdig schoolverlaters, het verminderen van het aantal werkloze Antilliaanse
jongeren en het verminderen van de criminaliteit onder Antilliaanse jongeren. Voor
de activiteiten die worden opgenomen in de Bestuurlijk Arrangementen is sprake
van een cofinanciering tussen het rijk en de gemeente, waarbij iedere partij de helft
van de kosten van de betreffende activiteiten financiert3.
De gemeente Dordrecht heeft het Bestuurlijk Arrangement steeds gezien als een
onderdeel van het gemeentelijk Antillianenprogramma. In de periode 2005 tot en
met 2008 zijn hiertoe twee opeenvolgende Antillianenprogramma's uitgevoerd, te
weten Antillianen in Dordrecht: vooruit..!" (2005-2006) en "Antilliaanse
Dordtenaren doen mee" (2007- heden). Voor de uitvoering van deze programma's
wordt er structureel € 551.092,-- per jaar gereserveerd, als onderdeel van het
gemeentelijke integratiebeleid.
In de Antillianenprogramma's zijn jaarlijks een vijftal activiteiten binnen het
Bestuurlijk Arrangement uitgevoerd. Het betreft Sentro di Mama, Jobcoaching en
begeleiding, Sportstimulering, Extra begeleiding Entree/T-team en het
Opleidingstraject RTV Dordrecht. Voor deze 5 activiteiten heeft de gemeente

3 Bron: Beschikking behorende bij het Bestuurlijk Arrangement Antilliaanse Risicojongeren ZOOSZOOS, Ministerie van Justitie, 12 juli 2005.
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Dordrecht, op basis van cofinanciering, in totaal € 800.000,-- rijksbijdrage verdeeld
over 4 jaar ontvangen.
Vervolg Bestuurlijk Arrangement nog onduidelijk
De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie is zich aan het beraden over het
eventuele vervolg van de Bestuurlijke Arrangementen. In afwachting hiervan heeft
de Minister de 21 Antillianengemeenten medegedeeld dat het jaar 2009 als een
overbruggingsjaar kan worden beschouwd. Dit betekent dat de gemeente over
2009 eenzelfde jaarlijkse financiële bijdrage (€ 200.000,—) ontvangt als gedurende
het Bestuurlijk Arrangement.
Mede ingegeven door de financiële crisis, heeft de minister voor Wonen, Wijken en
Integratie op 8 april 2009 aangegeven dat hij verwacht dat er vanaf 2010
maximaal eenzelfde bedrag beschikbaar is voor de 21 Antillianengemeenten. Voor
Dordrecht betekent dit € 800.000,—, verdeeld over 4 jaar. De definitieve hoogte
van de rijksbijdrage voor het Antillianenbeleid wordt naar verwachting bekend bij
de bij de behandeling van de voorjaarsnota in de Tweede Kamer. Wij zijn ook nog
altijd in afwachting van de kabinetsreactie op het advies van de Taskforce
Antilliaanse Nederlanders4. Wanneer hier meer over meer bekend is, wordt u
geïnformeerd.
3. Inhoudelijke rapportage gemeenschappelijke doelstellingen Bestuurlijk
Arrangement
In onderstaande alinea's wordt aan de hand van de drie gemeenschappelijke
doelstellingen gerapporteerd over het jaar 2008 en over de periode 2005-2008.
(Jeugd) werkloosheid
De gegevens over 2008 tonen aan dat het aandeel uitkeringsgerechtigden onder
alle Dordtse jongeren van 15 t/m 22 jaar namelijk 0,9% (was 0,9% over 2007)),
evenals het aandeel onder Dordtse jongeren van Antilliaanse afkomst namelijk
2,2% (was 2,1%) redelijk stabiel is gebleven. Sinds de start van het Bestuurlijk
Arrangement is het percentage Antilliaanse bijstandsgerechtigden in de leeftijd tot
en met 22 jaar achtereenvolgens afgenomen van 15,4% (2004), 12,1% (2005),
4,4%(2006), 2,1%(2007), 2,2% 5 (2008) naar 2,2% in 2009.
Met betrekking tot de niet werkende werkzoeker, blijkt over 2008 dat er vergeleken
met vorig jaar een stijging wordt geconstateerd in het aandeel Antilliaanse jongeren
dat staat ingeschreven, van 2,6% naar 3,9%. Deze stijging wordt echter
veroorzaakt door kleine absolute aantallen, waardoor enkele extra inschrijvingen al
grote relatieve verschillen tot gevolg hebben. Onder de totale leeftijdsgroep 15 t/m
64 jaar zien we een verdere afname van het aandeel Antilliaanse uitkeringsgerechtigden van 14,4% naar 12,1%. Deze afname is naar verhouding iets sterker
dan die onder de totale Dordtse bevolking (van 4 , 1 % naar 3,6%). Tot slot is het
aandeel Antilliaanse werkzoekenden nog altijd hoger (8,5%) dan die van de totale
Dordtse bevolking (2,9%).
4 Antilliaanse probleemgroepen in Nederland: Een oplosbaar maatschappelijk vraagstuk, Taskforce
Antilliaanse Nederlanders, 2 september 2008, http://www.vrom.nl/docs/200809-antilliaanseprobleemgroepen.pdf.
5 Vanaf dit jaar worden de gegevens gekoppeld aan het GBA, bron Factsheet Antilliaanse
Dordtenaren, september 2008 en juni 2009.
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Voortijdig schooiveriaten
In de voorgaande rapportages waren geen cijfers bekend. Dit jaar zijn de gegevens
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gebruikt6. Uit de
gegevens blijkt dat het aantal leerlingen (van 13 t/m 22 jaar) in het voorgezet
onderwijs in Dordrecht in het schooljaar 2007-2008 in totaal 14.400 was. Hiervan
zijn bijna 600 leerlingen van Antilliaanse herkomst Het percentage voortijdig
schoolverlaters onder deze totale groep leerlingen was in het schooljaar 2007-2008
5,7. De voortijdige schooluitval onder leerlingen van Antilliaanse herkomst was
5,9% (35 leerlingen), vergeleken met 5,7% onder jonge Dordtenaren. Het betreft
hier 6 leerlingen van Antilliaanse herkomst die uitvielen in het voortgezet onderwijs
en 29 leerlingen die uitvielen in het middelbaar beroepsonderwijs. Sinds het
schooljaar 2005-2006, zijn achtereenvolgens 32, 41 en 35 jongeren van
Antilliaanse herkomst uitgevallen.
Criminaliteit
Uit de gegevens van de wijkpolitie Zuid-Holland Zuid blijkt dat het aantal
aanhoudingen onder Antilliaanse Dordtenaren in 2008 verder is gedaald, van 602 in
2007 naar 563 in 2008. Het aantal onder minderjarigen is stabiel gebleven met 93
aanhoudingen. Tegelijkertijd wijzen de voorlopige gegevens van de Dienst
Nationale Recherche Informatie uit dat het percentage Antilliaanse verdachten in
Dordrecht van 11 jaar en ouder, gestegen is van 11,2 in 2007 naar 12,1 in 2008 7 .
Een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat de landelijke politie ook registreert
of Antilliaanse Dordtenaren in andere steden verdacht worden, terwijl de wijkpolitie
ook personen van Antilliaanse afkomst aanhoud die niet in Dordrecht woonachtig
zijn. Sinds de start van het Bestuurlijjk Arrangement is het percentage Antilliaanse
verdachten in Dordrecht (van 11 jaar en ouder) van 12,2 (2004) naar 11,3 (2005)
en 10,1(2006) gedaald. Om vervolgens in 2007 naar 11,2 en in 2008 naar 12,1 te
stijgen.
4. Inhoudelijke rapportage gemeentelijke activiteiten
In 2008 zijn verschillende projecten uitgevoerd binnen het gemeentelijk Antililanenprogramma. Met de verschillende projecten is een bijdrage geleverd aan het
tegengaan van jeugdcriminaliteit, voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid.
Deze bijdrage loopt uiteen van het vroegtijdig signaleren van problemen bij (jonge)
Antilliaanse Dordtenaren, het doorverwijzen en begeleiden in specifieke
begeleidingstrajecten, het stimuleren van empowerment van Antilliaanse moeders
en vaders, het bieden van ambulante hulpverlening aan jongeren, het stimuleren
van jong Antilliaans talent etc. Tegelijkertijd blijkt uit de gegevens dat er op deze
onderwerpen nog steeds sprake is van een oververtegenwoordiging van (jonge)
Antilliaanse Dordtenaren. De ervaringen in het Antillianenprogramma wijzen uit dat
outreachend werken, een lange adem, intensieve en persoonlijke begeleiding nodig
zijn om (jonge) Antilliaanse Dordtenaren te begeleiden naar zelfstandigheid,
zelfredzaamheid en (culturele) participatie. Deze en andere inzichten worden
meegenomen in het vervolgprogramma. Belangrijk hierbij is dat de toekomstige
projectdoelstellingen in sterkere mate een bijdrage dienen te leveren aan het
vergroten van de duurzame zelfstandigheid en participatie van Antilliaanse
6 www.voortijdigschoolverlaten.nl en http://ode.cfi.nl/Pagina/Introductie.aspx.
7 Bron: Factsheet Antilliaanse Dordtenaren, juni 2009. De cijfers m.b.t. het aantal verdachten in
2008 zijn voorlopig. De definitieve cijfers volgen nog in juni 2009.
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Dordtenaren. In onderstaande tabel worden de projecten die in 2008 zijn
uitgevoerd kort weergegeven. Het merendeel van deze projecten is uitgevoerd door
reguliere organisaties.
1. Zelfstandig in de samenleving
Inspanningsafspraak
Activiteit
Minimaal 60 Antilliaanse
Sentro di Mama
(groot)moeders bereiken
Uitvoerder: DWO

Extra inzet Empowerment
Antilliaanse vrouwen &
mannen

Routecoaches
Uitvoerder: Sector
Maatschappelijke
Ontwikkeling, Route23

Minimaal 50 cliënten (tot
23 jaar) in begeleiding

Begeleiding terugkeer in
de samenleving
Uitvoerder: Stichting
Welzijnsbevordering
Antillianen/Arubanen
Ondersteuning
basisonderwijs

Begeleiding van 50
Antilliaanse Dordtenaren
in de leeftijd (16 t/m
35 jaar)

Sportstimulering
Uitvoerder: Bureau
Sportstimulering

Minimaal 100 Antilliaanse
Dordtenaren nemen
jaarlijks deel aan de

Inzet Antilliaanse
orthopedagoog

Resultaten 2008
- Het aantal bereikte vrouwen blijft constant, rond
de 600 vrouwen.
- In totaal 140 activiteiten, bijeenkomsten,
workshops etc.
- 153 personen hebben individuele hulp gekregen
en/of zijn actief doorverwezen.
- Groep schoolpleinmoeders en een 55+ groep
vrouwen worden ondersteund en begeleid.
- Antilliaanse (jonge) mannen worden ook bereikt
en betrokken.
- 20 deelnemers voor de intensieve Empowerment
training (11 dagdelen). Afgesloten met een
persoonlijk actieplan en een
certificaatuitreiking8.
- Enkele onderwerpen: het gezin, rollen
man/vrouw, vergeving, opvoeding, contact
biologische vader, seksuele aspecten in het
huwelijk, voorbeeldfunctie, huiselijk geweld en
het effect op kinderen.
- In 2008 119 jongeren in begeleiding.
- Meer dan de helft van de jongeren wordt
toegeleid naar werk/school.
- Multiproblematiek van jongeren leidt ertoe dat ze
langer in een begeleidingstraject blijven.
- Intensieve persoonlijke begeleiding en
outreachende aanpak is gericht op duurzame
zelfstandigheid van de jongere.
- Operationele/ organisatorische knelpunten
(vastlegging methodiek, ketenafspraken met
partners, verder professionalisering) worden in
2009 opgepakt.
- Komend halfjaar ligt nadruk op nader
onderzoeken of en hoe dit project als een
integraal onderdeel van Route23 vanaf 2010 bij
de Sociale Dienst Drechtsteden gepositioneerd
kan worden.
- In 2008 zijn 42 cliënten begeleid, waarvan
11 jonger dan 23 jaar.
- Het project heeft wat opstartproblemen gekend,
mede hierdoor is de doelstelling niet behaald. De
verwachting is dat dit in 2009 wel lukt.
- Don Bosco heeft hierop aanspraak gedaan.
- Het overige deel van het budget is in 2008
ingezet voor het schoolmaatschappelijk werk.
- Ongeveer 3500 bezoekers aan de activiteiten
- Wekelijks ongeveer 250 deelnemers aan
sportactiviteiten

8 http://homepage.mac.com/ticovosl/Dordrechtcertificaatuitreiking/
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1. Zelfstandig in de samenleving
Inspanningsafspraak
Activiteit
sportactiviteiten.

Resultaten 2008
- Bereik Antilliaanse jeugd en ouders
- Sportambassadeur weet doelgroep te vinden en
te binden.

Extra begeleiding
Entree/T-team
Uitvoerder: Bureau
Jeugdzorg

Minimaal 20 jongeren
begeleiden d.m.v. een
actieplan binnen het
Entree/T-team traject

- 28 jongeren begeleid, 14 succesvol afgerond en ©
10 nog in traject, 4 zijn tijdens het traject alsnog
afgehaakt.

Opleidingstraject RTV
Dordrecht
Uitvoerder: Stichting
ToBe

10 geselecteerde
Antilliaanse Dordtenaren
(van 17 tot en met 23
jaar) ronden het traject
van RTV af. Werving
gericht op Antilliaanse
jongeren die nog niet
bekend/zichtbaar zijn in
cultuureducatieve
activiteiten.

- Project is in 2008 komen te vervallen wegens
onvoldoende aanmeldingen
- Redenen hiervoor: doelgroep lastig te
bereiken/betrekken, flinke tijdsverplichting voor
jongeren (14 workshops op zaterdagmiddagen),
onbekendheid van ToBe bij doelgroep, gekozen
locatie (Berckepoort)
- Vervolg project Sunny Crew/Jonge Honden is
opgezet in 2008.

Sunny Crew/Jonge
Honden
Uitvoerder: Stichting
ToBe

Kerngroep Antilliaanse
jongeren organiseert
cultureel/educatieve
activiteiten.

- Kerngroep van 3 zeer actieve jongeren,
15 jongeren zijn betrokken geweest. Activiteiten
in 2008:
- Anti-debat; debat vooroordelen over Antillianen,
Workshop Standup-comedy door Guus Pengel
(bekend van Rayman is laat!), Flirtfeest en
flirtworkshops: over constructief communiceren
met anderen, leren wat het effect is van verbaal
en non-verbaal gedrag etc.
- Deelnemers workshops: 231, waarvan 55 van
Antilliaanse afkomst.
- Bezoekers bijeenkomsten: 413, waarvan
ongeveer 136 van Antilliaanse afkomst.

2.

©

©

Delen met de samenleving

Activiteit
Begeleiding jongeren
Foyer

Inspanningsafspraak
Woonbegeleiding van 40
jongeren die in het foyer
wonen

Resultaten 2008
- 39 jongeren (exclusief kinderen) zijn begeleid.
Hiervan zijn 9 succesvol uitgestroomd, 3 zijn
afgehaakt en 27 zijn nog in begeleiding.
De jongeren hebben 10 trainingen en
bijeenkomsten bijgewoond over empowerment,
oriëntatie op de samenleving, opvoedingscursus
jonge moeders, rechten en plichten als huurder,
budgetteren, brandveiligheid, drugs en
alcoholvoorlichting. Daarnaast deelname aan
3 sociale activiteiten bij Foyer.

Extra inzet schoolmaatschappelijk werk

Kinderen van Antilliaanse
afkomst begeleiden in
zowel het basis- als het
voortgezet onderwijs en
inzicht bieden in de
problemen.

- In totaal spraken de twee schoolmaatschappelijk
werkers met 138 cliënten: 111 basisonderwijs,
27 voortgezet onderwijs. Hiervan zijn
57 doorverwezen, 20 kregen kortdurende
hulpverlening.
- Sociale vaardigheidstraining (SOVA) ontwikkeld
en 2 keer gegeven; 15 jongeren bereikt
(BO/VO).
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Delen met de samenleving

Activiteit
Initiatieven in de wijken

Ontwikkeling Antilliaans
platform

Inspannïngsafspraak
Activiteiten organiseren
die ook ontmoeting met
niet- Antilliaanse
Dordtenaren wordt
gestimuleerd.

Resultaten 2008
- I.s.m. Woonbron zijn op de Colijnstraat/ Foyer in
het kader van "Nieuwe kansen" 3 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Informatie over
werk, scholing, huisvesting etc. Bereik:
25 bewoners per keer.
- Carnavalsgroep Met klasse uit Dordt! is
gefinancierd.
- Extra inzet SSKW voor de begeleiding van
2 stichtingen (BFC, SMA) via DWO. Deze
stichtingen bereiken met de sociaal/culturele
activiteiten 40 Antilliaanse en 20 niet-Antilliaanse
Dordtenaren.
- Kanttekening: het voldoen aan organisatorische,
juridische en financiële vereisten van een
stichting vraagt in de dagelijkse praktijk extra
ondersteuning. In 2009 worden de Antilliaanse
zelforganisaties, stichtingen en sleutelfiguren
intensiever begeleid via het project Leadership &
Empowerment Antilliaanse Dordtenaren.

Gevraagd en ongevraagd
adviseren van de
gemeente over signalen
vanuit de Antilliaanse
gemeenschap

- In 2008 Stichting Antilliaans gesprekspanel
Dordrecht (SAGD) gevormd
- Deelname aan een begeleidings- en
scholingstraining, individuele coaching over de
rol van besturen etc.
- Organisatie van een landelijk overleg van de
Antilliaanse beraden op 13 december 2008 in de
Koloriet i.s.m. het landelijk secretariaat van de
Antilliaanse beraden, ondersteuning door
CMO/Stimulans
- Hierbij geldt dezelfde kanttekening als bij de
initiatieven in de wijken.

Uit bovenstaande tabel kan afgeleid worden dat, met uitzondering van het RTV
project, alle projecten succesvol zijn uitgevoerd in 2008. Echter, de problematiek
van (jonge) Antilliaanse Dordtenaren is hardnekkig. De projectmatige aanpak
draagt nog onvoldoende bij aan de structurele oplossing van de problematiek.
Immers, de projecten bereiken hun doelstellingen, maar het maatschappelijk effect
hiervan is nog onvoldoende zichtbaar en/of meetbaar. Dit vraagstuk wordt expliciet
meegenomen in de ontwikkeling van het vervolgbeleid. Deze analyse wordt ook
door de Taskforce Antilliaanse Nederlanders onderschreven in haar advies aan het
rijk: "Antilliaanse probleemgroepen in Nederland: Een oplosbaar maatschappelijk
vraagstuk". Hierin wordt aanbevolen massief in te zetten op structurele
programma's in 6 grote steden, waaronder Dordrecht. De Taskforce biedt hiervoor
ook een methodisch raamwerk aan, organisatorische condities en praktische
voorstellen. Dit beeld herkennen wij in Dordrecht; het vervolgbeleid wordt dan ook
vanuit een programmatische blik bezien. Een ander element van het advies van de
Taskforce betreft de verhoging van de Rijksbijdrage aan het Antillianenprogramma,
juist om de problematiek structureler aan te pakken. De verhoging van de
beschikbare middelen zou ook gelden voor Dordrecht. Wij wachten nog altijd een
reactie van het kabinet op het advies van de Taskforce af. Deze wordt nog voor het
zomerreces verwacht.
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Dwarsverbanden met reguliere structuren
Het Antillianenprogramma investeert, als onderdeel van het brede actieprogramma
Integratie, stevig in de dwarsverbanden met reguliere structuren en beleid. In de
beleidsontwikkeling en uitvoering is er in toenemende mate sprake van
dwarsverbanden met andere sectoren en beleidsvelden. Het project rondom de
begeleiding van ex-gedetineerden dient bijvoorbeeld als proeftuin voor de
ontwikkeling van het gemeentelijk beleid voor de nazorg van ex-gedetineerden.
Vanuit het Antillianenprogramma wordt samengewerkt met de sector Openbare
Orde en Veiligheid, met de beleidsvelden maatschappelijke zorg, jeugd, cultuur en
wijkgericht werken. Bovendien is een kleine delegatie bestaande uit 2 beleidsmedewerkers en 1 algemeen maatschappelijk werker in november op werkbezoek
geweest naar Curagao. Dit werkbezoek stond in het teken van de samenwerking,
"twinning", tussen de 21 Antillianengemeenten en Curagao. In 2009 wordt als
vervolg hierop gedurende 6 weken een (senior) maatschappelijk werker naar
Curagao uitgezonden, specifiek gericht op gezinsondersteuning.
In 2008 zijn twee factsheets ontwikkeld waarin de kerngegevens met betrekking tot
de Antilliaanse gemeenschap in Dordrecht zijn verwerkt. In de verdiepingsstudies
zijn twee onderwerpen nader onderzocht: de situatie van Antilliaanse
tienermoeders en de (de aanpak) van jeugdwerkloosheid onder Antilliaanse
Dordtenaren. De factsheet en de verdiepingsstudies blijken een prima middel om in
gesprek te gaan met verschillende partners binnen het Antillianenprogramma. In
het derde kwartaal van 2009 verschijnt de volgende factsheet. Mede op basis van
deze gegevens wordt het vervolgbeleid voor 2010 en verder vormgegeven.
Tot slot zijn er vijf thematische netwerkbijeenkomsten in 2008 georganiseerd.
Onder de titel "in gesprek met..." zijn instellingen, diensten en Antilliaanse
sleutelfiguren bij elkaar gebracht. Enkele thema's die besproken zijn, zijn
tienermoederschap, ouderschap, emancipatie en het adviesrapport van de
Taskforce Antilliaanse Nederlanders9. Deelnemers aan de bijeenkomsten hebben
aangegeven ook behoefte te hebben aan het samenbrengen van
uitvoeringspartners voor onderlinge afstemming. Deze feedback wordt
meegenomen in de invulling van de netwerkbijeenkomsten in 2009.
Organisatorische aangelegenheden
Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief 9 september 2008, heeft
ondercapaciteit in 2008 een enorme druk gelegd op het programma. Sinds
1 november 2008 is het programmateam compleet met een senior
beleidsmedewerker, een parttime beleidsmedewerker en een parttime junior
beleidsmedewerker. Deze laatste is overigens deelnemer aan het Jong
Talentenprogramma.
Het voornemen van de 21 Antillianengemeenten om een registratiesysteem voor
Antillianen (VIA) in te voeren, is niet gebeurd in 2008. Aanleiding hiervoor was een
aantal rechtszaken dat vanuit landelijke Antilliaanse organisaties zijn ingediend bij
het College Bescherming Persoonsgegevens. In december 2008 heeft de Minister
voor Wonen, Wijken en Integratie aan de Tweede Kamer voorgesteld om de VIA
9 Antilliaanse probleemgroepen in Nederland: Een oplosbaar maatschappelijk vraagstuk, Taskforce
Antilliaanse Nederlanders, 2 september 2008, http://www.vrom.nl/docs/200809-antilliaanseprobleemgroepen.pdf
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ineen te schuiven In de Verwijsindex Risicojongeren. Voor Dordrecht betekent dit
dat zodra de aansluiting tussen de lokale verwijsindex (Zorg voor Jeugd) en de
landelijke Verwijsindex Risicojongeren gerealiseerd is, risicojongeren van
Antilliaanse afkomst evenals alle andere Dordtse risicojongeren hierin aangemeld
worden.
5.

Financiën
2008

2009

Antillianenprogramma
Structurele gemeentelijke bijdrage
Bijdrage Rijk Bestuurlijk Arrangement
Totaal

€
€
€

551.092
200.000
751.092

Eenmalige bijdragen 2 0 0 9
Bijdrage GSB Begeleiding nazorg exgedetineerden
Bijdrage GSB Routecoaches
Bijdrage GSB Jeugdpreventie Antillianen
Bijdrage Entree/T-team vanuit progr. Maatschappelijke Opvang
Totaal

€
€
€
€
€

207.000
230.000
57.930
88.000
582.930

Totaal beschikbaar t.b.v. Antillianenprogramma 2 0 0 9

€

1.334.022

Uitgaven
Zelfstandig in de samenleving
Sportstimulering
Extra begeleiding Entree/T-team
Sentro di Mama
Routecoaches
Begeleiding terugkeer in de samenleving/nazorg ex-gedetineerden
Ondersteuning basisonderwijs
Opleidingstraject RTV Dordrecht
Sunny Crew/Jonge Honden
Deskundigheidsbevordering (st. Coach)
Verwijsindex Antillianen
Extra inzet Werkgeversservicepunt/ Antillianen aan het werk
Delen m e t de samenleving
Begeleiding jongeren Foyer
Extra inzet school-maatschappelijk werk
Initiatieven in de wijken
Ontwikkeling Antilliaans platform
Theatervoorstellingen emancipatie
Activiteiten geschiedenis Ant. Dordtenaren
Leadership & Empowerment traject incl. activiteiten
ToBe project Brass in Dordt

Begroot
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

32.500
82.500
35.000
350.000
nvt
15.000
nvt
19.800
20.000
25.000

100.000
40.000
50.000
30.000
25.000
15.000

Realisatie
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

32.500
74.362
76.929
368.601
nvt
5.000
31.045
19.800
nvt
nvt

100.000
79.750
70.642
14.367

Begroot
€
€
€
€
€

€

32.500
88.000
70.124
500.000
207.000
nvt
nvt
nvt
20.000
nvt
24.000

€
€

100.000
82.254

€
€

80.000
15.000

€

Dwarsverbanden naar reguliere structuren
NICIS onderzoek succesvolle gezinsinterventies
Extra ambtelijke inzet
Netwerkontwikkeling &factsheets
Communicatie/ overige kosten (drukwerk)

€
€
€

80.000
30.000
19.000

€
€
€

32.425
22.485
11.460

€
€
€
€

20.000
50.000
25.000
20.144

Totaal

€

968.800

€

939.366

€

1.334.022

Personeelskosten

€

185.241

€

212.738

€

190.059

6. Vervolgstappen
Wij wachten de reactie van het kabinet op het advies van de Taskforce Antilliaanse
Nederlanders af. Wanneer wij deze ontvangen, wordt u geïnformeerd. Dit geldt ook
voor de berichtgeving over de definitieve hoogte van de Rijksbijdrage voor het
Antillianenbeleid vanaf 2010.
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Mede op basis van de inzichten uit het Antillianenprogramma, het Bestuurlijk
Arrangement 2005 - 2008 en de analyse van de Taskforce Antilliaanse
Nederlanders, worden de komende tijd de uitgangspunten voor het gemeentelijke
vervolgprogramma 2010 - 2014 vastgelegd. Vanzelfsprekend heeft de raad een
belangrijke rol in deze, u wordt hierover na de zomer geïnformeerd.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
e van Burgemeester en;Wethouders
retaris//
de loco
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