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Krisp ijn is m ijn wijk
De bewoners van Oud Krispijn willen zo snel mogelijk starten met de aanpak van de jongerenproblematiek. In het ontwikkelingsprogramma Oud Krispijn-Zuid neemt de jongeren aanpak een
belangrijke plek in. Co ncreet bete kent dit:
- de politie is gestart met inte nsiever toezicht o p straat;
- de voorbe reiding van de Taakgroe p Veiligheid is gestart;
- Thuis Op Straat (TOS) moet starten;
- sportactiviteiten in de zomer 1999;
- bemiddelen bij scholing en werk.
Thuis Op Straat, afgekort tot TOS, is een in Rotterdam ontwikkelde aanpak. TOS is daar een
succesvolle manier om ongewenste situaties op pleinen en straten te veranderen. Zo succesvol
dat het door de Provincie Zuid-Holland is opgepakt om onder meer naar Dordrecht te exporteren.
Tijdens de gesprekken met bewoners en professionals voor het project Nieuw wonen in Oud
Krisp ijn on tston d de wen s om in het herst ructu rering sgeb ied T OS t e org anise ren. V eel jo nge ren in
de wijk zijn op straat te vinden. Vaak hebben ze weinig of niets te doen. Sommige groepen
gedragen zich of de straat alleen van hen is. Zo voelen anderen dat tenminste. Die durven niet
meer langs sommige plekken of willen er hun kinderen niet laten spelen. Daar moet wat aan
gebeuren.
TOS is een belangrijk voorstel om de jongerenproblematiek aan te pakken.

Wat is TOS?
TOS streeft naar een duidelijker, gemoedelijker, fatsoenlijker en sportiever klimaat op straten en
pleinen. Resultaat: meer jongere, spelende kinderen op straat en minder overlast en vandalisme.
TOS is e r op gerich t de straat te rug te ge ven aa n iederee n die daa r recht op heeft. O uders
moeten het gevoel hebben dat ze met hun kleintjes naar buiten kunnen. Meisjes moeten weer
durven hinkelen, rolschaatsen, giebelen op het plein. Jongens klein en groot, moeten er kunnen
rennen, hangen en voetballen. Het plezier op straat kan echter alleen terugkomen als de Wet van
de Sterkste wordt doorbroken.
TOS st art met e r voor te zo rgen da t er ruimte k omt. Ee n vast tea m van mede werke rs organise ert
op st raat s port- en sp elac tiviteit en. P ositie f ged rag w ordt b eloo nd. H ou je dat w eek in, w eek uit
vol, dan zie je dat zo 'n plek langzaa m herove rd wordt.
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TOS creëert een professioneel netwerk. School, politie, jongerenwerk, sportopbouwwerk,
buurtwe rk, bewon ersorganisaties: iedere en slaat de ha nden inee n en stem t het beleid hierop a f.
Vele ogen signaleren. Nog voor iets kan esc aleren, word t het probleem aangep akt. Dat helpt.
TOS spreekt kinderen aan op gedrag. We kunnen niet op elk moment van de dag de ouders en
scholen aanspreken op het gedrag van kinderen. Juist de straat en de buurt waarin een kind
opgroe it, is een uitstek ende o efenpla ats voor n ieuw g edrag. V ooral voo r kinderen van an dere
culturen , omda t zij de straat va ak me er zien als ee n verleng stuk van de huisk amer. B uiten ge beurt
het. Daar moeten we aan de slag met TOS, iedere dag, iedere avond, iedere vakantie, 365 dagen
per jaar.

Hoe werkt TOS
In de eerste plaats organiseert TOS voortdurend activiteiten op straten en pleinen. Een vast team
van medewerkers zorgt daarvoor. Een ander middel is het systematisch signaleren. Zo heeft ieder
plein zijn eigen logboek. Tot slot werkt TOS er aan om alle neuzen dezelfde kant uit te laten
wijzen binnen de gekozen aanpak in de wijk.
TOS heeft een bedrijfsmatige aanpak met een duidelijke directievoering, effectmeting en
kwaliteitsbewaking van de eigen aanpak (activiteiten, signalering en netwerk). TOS werkt met
een convenant dat ondertekend wordt door alle partijen die een rol hebben in de wijk.
TOS is een vraaggerichte methode: wat is op dit plein op dit moment nodig? De participatie van
de je ugd staat cen traal. Wa t de b eho efte van k inde ren, jo nge ren, o ude rs en o mw one nde n zijn
wordt eerst gepolst. Effecten en resultaten zijn belangrijk, TOS begint daarom met een nul-meting
en een afspraak over wat er na drie jaar bereikt moet zijn.
TOS sluit aa n op de ac tiviteit en d ie van uit de Sch uifel- Luife l in de s pee ltuin a an h et M arisple in
worden georganiseerd. TOS kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een
school in de samenleving, te denken valt aan naschoolse activiteiten, veilige schoolpleinen,
enzovoorts.

Wanneer is TOS een succes
Ond erw ijs en W elzijn m aak t me t de S ticht ing W elzijn D ordre cht (S WD ) con tract -afsp rake n. Hie rbij
gaan we uit van de nieuwe sturingsfilosofie: in het contract komen de doelen, volume, bereik en
effecten na drie jaar te staan. Daarbij zal het wat O&W betreft gaan om:
- meetp unten het eerste , het twe ede en derde jaa r;
- 365 dagen ee n programma TOS, ook in de vak anties;
- terug dring ing va n ove rlast o p in h et co ntrac t ben oem de p leine n me t een vastg este ld
percen tage pe r jaar;
- extra aandacht intercultureel spelen;
- toeleiding naa r activiteiten in buurthuize n, spelzalen e.d., S chool In de S amenlev ing (SIS);
- ontwikkeling netwerk;
- kritische succesfactoren om de afgesproken doelen en effecten te bereiken.

Financieel overzicht TOS
De SWD begroot de kosten van TOS op ƒ 290.000,-- per jaar en ƒ 40.000,-- voor de
voorbereidingskosten. De nieuwe offerte ligt voor u ter inzage.
Deze koste n wo rden te n laste gebra cht va n Prov incie en Gem eente Dord recht : werk budg et W IW,
Stadsvernieuwingsfonds en Grote-stedenbeleid (GSB). Voor een overzicht van de kosten en de
dek king verw ijzen w ij u naa r ond ersta and e tab el.
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Het GSB-budget 1999 is ontoereikend; voor 1999 wijzen wij het Stadsvernieuwingsfonds aan om
ƒ 135.000,-- te dekken.
Het G SB-b udg et va naf 2 000 is nog niet b eke nd. W ij wijze n he t Sta dsve rnieu wing sfon ds als
risico-dekking aan en nemen TOS mee in het GSB-convenant vanaf 2000.

FINANCIEN

1999

2000

2001

250.000

250.000

250.000

40.000

-

-

290.000

250.000

250.000

25.000

25.000

25.000

- Prov incie

130.000

70.000

40.000

- Geme ente
- Stad svern ieuw ingsf ond s rese rverin g Ou d Krisp ijn-Zu id

135.000

-

-

-

155.000

185.000

290.000

250.000

250.000

Kosten
- Exp loitat ie
- Voorbereiding
Totaal
Dekking
- WIW
- opleiding, begeleiden

- GSB
risico dekking+IV Stadsvernieuwingsfonds
Totaal

Samenvattend voorstel
Wij vinden het belangrijk dat TOS in Oud Krispijn wordt uitgevoerd om de jongerenproblemen aan
te pakken. Al in de kernpuntennotitie Nieuw wonen in Oud Krispijn hebben wij aangegeven dat
TOS gestart moet worden. Het is belangrijk om te laten zien aan de bewoners van de wijk dat het
ernst is met de plannen voor de herstructurering. Ook verwachten wij dat TOS als voorbeeld gaat
werken voor een aanpak in andere wijken van de stad.
Wij stellen u voor:
- in te stemmen met de start van TOS in Oud Krispijn;
- Onderwijs en Welzijn de opdracht te verstrekken met de SWD contract-afspraken te maken
over de uitvoering van TOS volgens de nieuwe sturingsfilosofie;
- TOS voor het bedrag van ƒ 135.000,-- in 1999 voor te financieren ten laste van het
Stad svern ieuw ingsf ond s, ten laste v an d e da arin o pge nom en re serve ring v oor O ud K rispijn
Zuid; voor 2000 en 2001 voor de bedragen ƒ 155.000,-- en ƒ 185.000,-- het
stad svern ieuw ingsf ond s als risic o-de kkin g aa n te w ijzen. Teg elijke rtijd TO S me e te n eme n in
het convenant Grote-stedenbeleid dat in de loop van 1999 afgesloten wordt met het rijk.
De commissie onderwijs en welzijn kan zich met dit voorstel verenigen.
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