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PROGRAMMA/ TAAKVELD
Veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid

Onderwerp: Project leefbaarheid wijken
Betreft :Fcl/Ecl 41400175/30000

Structureel

Investeringsbedrag
Afschrijvingstermijn
-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten

2021

2022

2023

2024

Kapitaallasten (afschrijving)

-

-

-

-

Kapitaallasten (rente 1,5%)

-

-

-

-

Vrijval kapitaallasten 1e jaar

-

-

-

-

Overige) exploitatielasten

19

56

56

56

Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
Bijdrage derden

-

-

-

-

Te dekken

19

56

56

56

De afgelopen jaren is met een externe projectleider
gewerkt aan het project Leefbaarheid, met als pilot de
wijk De Bogerd. De resultaten van het project zijn goed

te noemen, zeker nu er een nauwe samenwerking is
Algemene toelichting

met het project Netwerk van voorzieningen. Een deel
van de uitvoering van het project wordt gefinancierd
door

subsidie

die

we

hebben

ontvangen,

de

zogenaamde versterkingsgelden. De kosten voor de
externe projectleider hebben de gemeente en Area
samen bekostigd.
Vanwege de positieve resultaten is het de wens dit
project voort te zetten. Area committeert zich
eveneens aan het project en bekostigt de helft van de
inhuurkosten van de externe projectleider.



De wijkaanpak in kwetsbare gebieden is een
aanpak van de lange adem. Negatieve
structuren die in de afgelopen decennia op
deze wijze zijn gegroeid, los je niet op in
twee jaar tijd. De ondermijning van de
democratische rechtsorde en het in stand
willen houden van de eigen leefregels vanuit
bewoners binnen kwetsbare wijken, vragen
om een gestructureerde, langdurige aanpak.
Deze aanpak draait om een intensieve,
creatieve en standvastige samenwerking, die
onder regie van de gemeente aangejaagd
dient te worden. De gemeente is in the lead
voor wat betreft het verbinden van partijen in
de uitvoering en zorgt er op deze wijze voor
dat de leefbaarheid op peil wordt gebracht.



De projectleider regisseert de aanpak en ziet
er op toe dat de doelstellingen uit het plan
van aanpak worden behaald. Daarnaast houdt
de projectleider de budgetteringen vanuit
de versterkte versterkingsgelden in de gaten.



Het plan van aanpak betreft een
meerjarenplan, in eerste instantie gekoppeld
aan de versterkingsgelden. Deze lopen tot
december 2021. Voor deze
verstrekte subsidie dienen er schriftelijke
verantwoordingen en voortgangsrapportages
te worden afgelegd. Daarnaast dient de
gemeente deel te nemen aan de leerkring
vanuit de Taskforce/ RIEC



De projectleider dient er op toe te zien dat de
problematiek continue op de agenda komt
van bestuurders.



Na de eerste wijkgerichte aanpak (cq 15 jaar
geleden) is gebleken dat er terugval van een
gebied plaatsvindt, wanneer er geen borging

is en verantwoordelijkheden niet duidelijk
worden belegd. De inzet op incidenten was
doorgaans niet krachtig genoeg door het
ontbreken van een intensieve samenwerking,
zoals nu vanuit het project.



Inzet op incidenten is niet duurzaam en zorgt
er niet voor dat wijkstructuren verbeteren.



De samenwerking is in de afgelopen twee
jaar sterk verbeterd. Nu stoppen met het
project kan betekenen dat er opnieuw
stagnatie en wantrouwen ontstaat in
de samenwerking.

Bijdrage aan doelstelling van
het taakveld

Openbare orde en veiligheid

