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Beste commissieleden, 

 

Voor het geprioriteerde aandachtsgebied Kromhout en omgeving is inmiddels een 

integraal Plan van aanpak geaccordeerd waarbij (extra) wordt geïnvesteerd in de 

leefbaarheid langs de lijnen fysiek (aantrekkelijkheid, schoon en heel), sociaal (bevorderen 

sociale cohesie) en veiligheid. De kosten, gebaseerd op een eerste raming, zijn voor 2021 

gedekt. Vanuit verschillende onderdelen van de organisatie is voor dit jaar of uren ter 

beschikking gesteld of een (klein) bedrag vrijgemaakt ter dekking van de kosten. 

Daarnaast is een deel van de dekking gevonden bij het incidentele budget 'Integraal 

Veiligheidsplan'. Doordat enerzijds bepaalde activiteiten in verband met COVID-19 niet 

konden worden uitgevoerd, zoals integrale controles ondermijning en in dit kader andere 

prioriteiten bij onze partners. En anderzijds door het stellen van andere prioriteiten, 

bijvoorbeeld bij het thema ernstige overlast de nadruk te leggen op het gebied Kromhout 

e.o.. Daarmee is voldoende budget vrijgemaakt om al gelijk dit jaar te starten met de 

intensivering van de aanpak.  

 

De aanpak van ernstige overlast is helaas een kwestie van lange adem. Om ook na 2021 

op de gewenste wijze te investeren in het gebied is in de kadernota 2022 verzocht om een 

bedrag van €1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de periode t/m 2024. In de 

vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van dinsdag 29 juni 2021 heb ik u 

toegezegd om met een nadere financiële onderbouwing te komen voor de aanpak in het 

gebied Kromhout en omgeving. 

 

Bij deze treft u als bijlage die nadere onderbouwing aan. We willen u er daarbij wel 

nadrukkelijk op wijzen dat uitgangspunt voor de aanpak in het gebied is dat we dit samen 

doen met de buurt en de partners. Bewonersinitiatieven en bewonersparticipatie zijn 

essentieel voor een duurzaam succesvolle aanpak en voor het vertrouwen van de 

buurtbewoners in de gemeente en haar partners. Dit maakt dat bepaalde bedragen in de 

begroting meer indicatief van aard en dus minder in beton zijn gegoten.   

 

Ik vertrouw er op dat bijgevoegde onderbouwing voldoende is om het gevraagde budget niet 

slechts als reservering op te nemen, maar om het krediet voor de komende jaren 

beschikbaar te stellen. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 

A.W. Kolff 
Burgemeester Dordrecht 


