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Beschikbaar stellen van middelen voor het uitvoeringsplan sociale aanpak Nieuw Den
Helder

Gevraagd besluit:
1.
Een bedrag van € 1.000.000,= beschikbaar te stellen voor uitvoering van het uitvoeringsprogramma
sociale aanpak Nieuw Den Helder
2.
De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen
Publiekssamenvatting
Op 1 december 2010 heeft het Rijk een de gemeente bedrag van € 1.000.000,= verleend voor uitvoering van
een sociaal programma voor de wijk Nieuw Den Helder. Het college heeft het uitvoeringsprogramma op 26 april
2010 vastgesteld, welk programma in samenwerking met Woningstichting, Wijkpiatform Nieuw Den Helder en
Maatschappelijke partners is opgesteld. Voorgesteld wordt het bedrag van € 1.000.000,= beschikbaar te stellen
voor de uitvoering van het programma.
Inleiding
Begin 2010 heeft de gemeente een aanvraag bij het Rijk ingediend in het kader van de 40+ wijkaanpak.
In maart 2010 werd bekend dat deze aanvraag niet werd gehonoreerd. In oktober heeft het Rijk aangegeven
alsnog geld vrij te willen maken voor een sociaal programma voor Nieuw Den Helder. Op 1 december heeft het
Rijk de gemeente daarvoor een bedrag van € 1.000.000,= verleend. De gemeenteraad is met een
raadsinformatiebrief {nr. RI10.0195 van 21 december 2010) over dit onderwerp geïnformeerd. In januari is
gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma. In samenwerking met de betrokken afdelingen,
Woningstichting, Wijkpiatform Nieuw Den Helder en Maatschappelijke partners is een uitvoeringsplan opgesteld
dat door het college is vastgesteld. De raad wordt voorgesteld het door het Rijk verleende geld beschikbaar te
stellen voor het uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma Sociale aanpak Nieuw Den Helder 'iedereen
kan iets en iedereen kan iets betekenen' treft u ter informatie als bijlage bij dit voostel aan.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Het uitvoeringsplan bestaat uit een probleemanalyse en een uitwerking van de drie pijlers waarop het
programma rust te weten: participatie van bewoners, aanpak van probleemhuishoudens en de verbetering van
de leefbaarheid. Per pijler zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
«
Een percentage van 50% van het bestand WWB gerechtigden stijgt binnen twee jaren één of meer
treden op de participatieladder.
«
het terugdringen van het aantal probleemhuishoudens middels het vormgeven, toepassen en evalueren
van een pilot één gezin - één plan en het versterken van het preventief en curatief gezinswerk (lopende
projecten).
©
in 2014 scoren de als matig en negatief beoordeelde buurten minimaal één positieve stap op de
Leefbaarometer ten opzichte van het jaar 2008
Kader
Voor de door het Rijk beschikbaar gestelde impulsgelden is geen verantwoording noodzakelijk richting het Rijk.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt wel enkele keren per jaar terugkoppeling
gegeven van de stand van zaken en de (tussen)resultaten
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Argumenten
Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een sociaal programma voor Nieuw Den Helder.
Het uitvoeringsplan is besproken met vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties die zich kunnen vinden in het programma.
Maatschappelijk draagvlak
*
De conceptteksten zijn besproken met Woningstichting;
o
Op 13 april is het concept gepresenteerd aan het wijkpiatform Nieuw Den Helder. Leden van het
wijkpiatform is vervolgens de gelegenheid gegeven om in de week van 18 april mondeling of per e-mail
te reageren;
•
Op 14 april is het concept besproken met de maatschappelijke organisaties met wie ook in januari van
dit jaar over het uitvoeringsprogramma is gesproken.
De gesprekken met Woningstichting, (leden van het) wijkpiatform en de maatschappelijke organisaties hebben
geleid tot enkele tekstaanpassingen en toevoegingen in het uitvoeringsprogramma. De reacties op het
document zijn positief. Voor de uitvoering van het programma zijn deze organisaties hard nodig. Zij hebben
aangegeven mee te willen denken en te werken aan de implementatie van het uitvoeringsplan.

Financiële consequenties
Geen. Het Rijk heeft € 1.000.000,= beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een sociaal programma voor
Nieuw Den Helder. Dit geld is inmiddels ontvangen. De gemeenteraad wordt voorgesteld dit geld vrij te maken
om het programma uit te voeren.
Communicatie
Er wordt met de afdeling communicatie een communicatieparagraaf/plan opgesteld voor het
uitvoeringsprogramma.
Realisatie
Per pijler (deelprogramma) wordt een deelprogrammateam ingesteld bestaande uit de bij deze pijler meest
betrokken beleidsambtenaren. Dit deelprogrammateam bestaat uit ca. vier personen en werkt elke activiteit in
overleg met de maatschappelijke partners uit en stuurt de uitvoering van deze activiteit aan. Terugkoppeling van
de stand van zaken en (tussen)resultaten vindt plaats met behulp van de daarvoor aanwezige instrumenten als
jaarrekening en najaarsnota.
Den Helder, 26 april 2011
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
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burgemeester
Koen Schuiling
secretaris
H. Raasing
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