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Samenvatting
Bij het vaststellen van de kaderbrief is de motie "In de buurt sta je niet alleen" 
aangenomen (19 juni 2018, RIS-nummer 2205772). Een kernpunt in deze motie 
is dat eenzaamheid bestreden moet worden door ontmoetingen te stimuleren. Het 
coalitieakkoord benoemt het onderwerp 'ontmoeten' ook. In deze 
raadsinformatiebrief schetsen we eerst beknopt het vigerende beleid met 
betrekking tot het tegengaan van eenzaamheid. Vervolgens informeren we u over 
de wijze waarop ontmoetingen in de wijken worden gestimuleerd en gefaciliteerd en 
presenteren we een inventarisatie van de huidige ontmoetingsplekken per wijk. 
Vervolgens geven we aan dat we in het kader van het nieuwe lokale Wmo-beleid 
samen met de raad tot een bredere visie op de functie van ontmoetingsplaatsen in 
de wijken willen komen. Pas als deze bredere kwalitatieve visie is ontwikkeld kan 
worden beoordeeld of er in de wijken in kwalitatief én kwantitatief opzicht 
voldoende en genoegzame ontmoetingsplekken aanwezig zijn. Daarom wordt 
voorgesteld om de verdere afhandeling van de motie "In de buurt sta je niet alleen" 
te betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe lokale Wmo-beleid.

Inleiding
Uw raad heeft bij het vaststellen van de Kaderbrief 2019 de motie "In de buurt sta je 
niet alleen" aangenomen. In de motie wordt aangegeven dat mensen elkaar sneller 
helpen wanneer zij elkaar kennen, dat eenzaamheid in de stad bestreden moet 
worden, dat er in elke wijk voorzieningen moeten worden getroffen waar mensen 
elkaar in de buurt kunnen ontmoeten, dat laagdrempeligheid en het geven van hulp 
centraal moet staan en dat ontmoetingsplaatsen in de wijk bijdragen aan het vroeg 
signaleren, voorkomen en oplossen van problemen. De motie verzoekt om voor de 
begrotingsbehandeling 2019 met een plan te komen, waarin wordt aangegeven hoe 
structurele ontmoetingen in de wijken te faciliteren, zodanig dat het voor 
wijkbewoners mogelijk wordt elkaar te ontmoeten, gezamenlijk activiteiten te 
ondernemen en laagdrempelig hulp te kunnen vragen.

Het Coalitieakkoord 2018-2022 benoemt dit onderwerp ook op pagina 36 (Zorg): 
"Onze stad kent veel goede initiatieven, zoals Helpende handen, Wij Crabbehof, 
buurtcirkels en inloophuizen. Deze initiatieven willen we koesteren en stimuleren, 
zodat partners in de wijken met elkaar bestaande voorzieningen uitbouwen tot 
plekken voor ontmoeting. Immers: in een stad waar mensen elkaar kennen, wordt 
eenzaamheid voorkomen en lossen mensen samen zélf meer op". Ook op pagina 55 
(Veiligheid) wordt in het coalitieakkoord aangegeven dat we de "sociale samenhang 
in de wijken willen bevorderen door het faciliteren van wijkontmoetingsplekken en 
het stimuleren van bewonersinitiatieven zoals preventieteams, Whatsapp 
buurtgroepen en de adoptie van afvalbakken en plantsoenen".
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Doelstelling
Door middel van deze informatiebrief reageren wij op de motie "In de buurt sta je 
niet alleen". Eerst informeren wij u over het vigerende beleid met betrekking tot 
eenzaamheid en ontmoetingsplekken in de wijken. Daarna geven we aan op welke 
wijze wij via het Wmo-beleidsplan dit onderwerp verder willen aanpakken.

Stand van zaken/de feiten
Ontmoeten remedie tegen eenzaamheid
Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis 
aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten 
dat men heeft met andere mensen geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat 
de kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft bij de wensen (Van Tilburg &
De Jong Gierveld, 2007, p. 14).

Eenzaamheid kent niet één oorzaak. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP, 2018) blijkt dat eenzaamheid meer oorzaken heeft, die elkaar 
kunnen versterken of afzwakken. Mensen bij wie de risico's toenemen (en de 
bescherming afneemt) zijn vatbaarder voor eenzaamheid. Het samenspel van 
factoren van eenzaamheid is ingewikkeld en is nog niet volledig doorgrond. Factoren 
die een rol spelen zijn persoonlijk contact, regie, gezondheid, wonen en 
demografische oorzaken.

Volgens het rapport 'Kwetsbaar en Eenzaam?' van het SCP is het leed van 
eenzaamheid persoonlijk, maar ligt de remedie vaak in de samenleving. De 
tegenhanger van eenzaamheid is samenzijn. Met het versterken van netwerken in de 
buurt waar buurtbewoners, jong en oud, elkaar treffen en betekenisvolle contacten, 
ontmoetingen aangaan en elkaar steunen voorkomen en verminderen wij 
eenzaamheid. Daarnaast versterken we de positieve gezondheid van (eenzame) 
burgers op maat.

Ontmoetingsplaatsen, huidige situatie in Dordrecht
In 2010 is de businesscase "Vertrouwen op de kracht van de samenleving" 
vastgesteld. Vervolgens is in 2011 vanuit "Welzijn nieuwe stijl" ingezet op het 
stimuleren van (multifunctioneel) medegebruik van beschikbare ruimte(n) in de wijk, 
bijvoorbeeld bij een school, een zorginstelling of een (sport) vereniging om zodoende 
maatwerk in de wijk te realiseren. Het doel was tweeërlei: 1. Vorm geven van de 
participatiesamenleving door meer over te laten aan het initiatief van bewoners en 
hierdoor maatwerk te creëren. 2. Door het sluiten van een aantal voorzieningen 
(Rietschors, Staart Oost; Dukdalf, Nieuw Krispijn; Praathuis, Noordflank; Driesprong, 
Reeland) een bezuiniging te realiseren van structureel € 350.000,-. Om het gebruik 
en de verhuur van de resterende buurthuizen (Cultureel centrum, Sterrenburg; De 
Admiraal, Wielwijk; De Koloriet, Oud Krispijn; De Nieuwe Stoof, Crabbehof/ 
Zuidhoven) beter te stroomlijnen werd het Makelpunt ingericht. Bewoners, 
verenigingen etc. kunnen via dit (digitale) loket ruimte(n) huren in deze buurthuizen.

Om de resultaten van het beleid met betrekking tot ontmoetingsplekken in de wijken 
te bezien hebben de wijkmanagers van de gemeente Dordrecht onderstaande vragen 
beantwoord. Hierbij is er vanuit gegaan dat de wijkmanagers goed op de hoogte zijn 
van de plekken in de wijken die voor "ontmoeten" worden gebruikt.
1. Welke ontmoetingsplekken zijn er in iedere wijk?
2. Waar heeft de gemeente bemoeienis mee gehad?
3. Wat is de aard van de activiteit?
4. Wat is er nodig in de wijken, welke signalen vangen de wijkmanagers op?
5. Functioneert het Makelpunt naar behoren? Zijn hier verbeteringen mogelijk?
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In bijlage 1 treft u een inventarisatie aan van de antwoorden op de vragen 1 tot en 
met 3. Uit deze inventarisatie blijkt dat er een ruim aanbod is aan 
ontmoetingsplekken in de wijken. De afgelopen jaren zijn er, al dan niet tijdelijk, 
door bewonersinitiatieven van onderop een heel aantal ontmoetingsplekken 
bijgekomen, o.a. Crabbehoeve, Door, Groeituinen, Vogelnest, Pop—up Store 
Sterrenburg etc. De gemeente heeft met deze plekken wel bemoeienis gehad (o.a. 
regelgeving, eenmalig subsidie), maar de ontmoetingsplekken zijn toch vooral door 
de inzet van bewoners ontstaan. Een resultaat van de participatiesamenleving, van 
actieve Dordtenaren. Deze plekken hadden niet door de gemeente gerealiseerd 
kunnen worden. Ook het kopiëren van initiatieven uit een bepaalde wijk (uitrollen 
van geslaagde experimenten) is lastig, zo niet onmogelijk. Het gaat immers om een 
samenspel van behoefte in de wijk/buurt, mogelijke plek, initiatieven van bewoners 
en het al dan niet tijdig en tijdelijk ondersteunen door de gemeente. Maatwerk dus. 
Initiatiefnemers geven dit ook aan. Een Vogelnest kan niet worden gekopieerd naar 
bijvoorbeeld Sterrenburg. Wat vooral nodig is, is dat de gemeente goede contacten 
onderhoudt met initiatiefnemers om precies te weten wat de behoeften zijn (de 
'vragen van onderop') en hoe de gemeente hierop ('van bovenaf') kan inspelen. 
Initiatieven als De Blauwe Kamer en het Initiatievenknooppunt (Initiatief zoekt 
nemer) aan de Bosboom Toussainstraat zijn hierbij van groot belang. Het zijn 
(netwerk)plekken waar ambtenaren en stadsmakers hun krachten bundelen om 
burgers met een idee een stap verder te brengen.

Op de vraag "wat er nodig is in de wijken" geven de wijkmanagers aan dat de vraag 
naar extra ruimten in de wijken beperkt is. Soms zijn er (nieuwe) 
bewonersinitiatieven die niet of nauwelijks over financiële middelen beschikken. Er is 
vrijwel altijd ruimte in een wijk beschikbaar, maar door gebrek aan geld komt er dan 
geen huur tot stand. Voor dit soort gevallen zou de gemeente naar een 
"maatwerkoplossing" kunnen zoeken: via een kleine (tijdelijke) interventie een 
match realiseren. Hierbij moet er voor worden gewaakt dat de gemeente niet te 
vroeg het probleem naar zich toetrekt, te vroeg het initiatief van de bewoners 
overneemt. Ontmoetingsplekken als Crabbehoeve, Door en Groeituinen zouden dan 
zeker niet zijn ontstaan.

Het Makelpunt is ingezet om wijkbewoners te ondersteunen bij het huren van 
gemeentelijke wijkaccommodaties. Het Makelpunt fungeert op dit moment vooral 
administratief/beheersmatig. Er worden te weinig initiatieven ontplooit om de 
wijkaccommodaties beter te ontsluiten voor buurtbewoners en rendabeler te maken.

Conclusie naar aanleiding van de inventarisatie
Uit bovenstaande inventarisatie kan het volgende worden geconcludeerd.
1. Er blijkt een zeer ruim aanbod aan ontmoetingsplekken in de wijken te zijn 

(kwantitatief).
2. De afgelopen jaren zijn er door bewonersinitiatieven meerdere plekken 

bijgekomen. Soms komen er plekken bij en soms vallen er ook plekken af. Dit 
heeft vooral te maken met de aanwezige behoefte in een wijk.

3. De vier overgebleven "wijkaccommodaties" kunnen nog efficiënter worden 
beheerd en meer worden verhuurd.

4. Soms ontstaat er geen match tussen een beschikbare locatie en een mogelijke 
huurder. Gebrek aan geld bij de mogelijke huurder is vrijwel altijd de oorzaak. 
Meestal gaat dit niet om grote bedragen.

Het vigerende beleid zal op de punten, die in bovenstaande conclusie zijn aangestipt, 
worden verbeterd.
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In kwantitatief opzicht blijken er vele ontmoetingsplekken voor de wijkbewoners te 
zijn. Met u zijn wij echter van mening dat een bredere visie op de functie van 
ontmoetingsplekken in de wijken nog onvoldoende is ontwikkeld. Er kan dus 
momenteel niet worden bepaald of de bestaande voorzieningen in kwalitatief opzicht 
bieden wat wij er (in de toekomst) van verwachten. Bij de ontwikkeling van het 
nieuwe lokale Wmo-beleid, dat op korte termijn zal plaatsvinden, zullen we juist aan 
deze bredere visie aandacht besteden, zoals ook verwoord in het Coalitieakkoord. 
Hierbij heeft de raad nadrukkelijk aangeven aan de voorkant van het proces mee te 
willen beslissen over fundamentele keuzen/scenario's voor de toekomst. Op basis 
van deze bredere visie kan tenslotte worden beoordeeld of er in de wijken in 
kwalitatief én kwantitatief opzicht voldoende en genoegzame ontmoetingsplekken 
zijn. Wij stellen daarom voor de verdere afwikkeling van de motie "In de buurt sta je 
niet alleen" te betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe lokale Wmo-beleid.

Kosten en dekking
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie en inclusief beleid
Niet van toepassing.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Op korte termijn zal, in nauwe samenwerking met de raad, een nieuw lokaal Wmo- 
beleid worden samengesteld. De motie "In de buurt sta je niet alleen" zal hierbij 
worden betrokken.

Bijlagen
1. Inventarisatie ontmoetingsplekken in de wijken
2. Motie "In de buurt sta je niet alleen" (M15)

............ ‘ ' .... hgbbgp geïnformeerd.
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