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Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college is bevoegd om de gevraagde besluiten te nemen.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
De raad wordt geïnformeerd betreffende het voornemen deel te nemen aan de city deal en 
daarvoor de wethouder als bestuurlijk trekker voor de deal te bieden.

Wat is de te delen informatie?
Dordrecht is voornemens deel te nemen aan de City Deal 'slim maatwerk'.  De City Deal beoogt te 
onderzoeken welke oplossingen, technologisering en digitalisering kunnen bieden om Nederlanders 
zelfstandig op een goede manier in de gewenste thuisomgeving te laten wonen en werken.

De City Deal richt zich daarbij op de volgende doelgroepen:

Groep Nederlanders met problemen op het terrein van bestaanszekerheid, zoals 
bijvoorbeeld een slechte woonsituatie, gezondheidsklachten, eenzaamheid, schulden, 
inkomensproblemen. Niet zelden zijn dit complexe en meervoudige problemen en wordt 
door meerdere hulpverleners gewerkt aan een deel van de oplossing

Groep Nederlanders voor wie het om gezondheidsredenen niet langer vanzelfsprekend is 
om zelfstandig te wonen en leven. Bijvoorbeeld omdat ze fysieke om geestelijke 
beperkingen hebben waardoor de eigen woonomgeving niet meer de prettige thuissituatie 
is die het hoort te zijn. Een andere groep Nederlanders leeft ongezond. Partijen zien dat 
investeren in positieve gezondheid kansen voor mensen in kwetsbare situaties bevordert.

Groep Nederlanders voor wie een kloof is ontstaan naar de maatschappij. Partijen willen de 
kansengelijkheid vergroten, want een doorlopende aanpak van onderwijs en ontwikkeling 
richting arbeidsmarkt bevordert bestaanszekerheid. In de city deal wordt onderzocht welke 
mogelijkheden digitalisering en technologisering kan bieden om voor deze hulpvragers 
ingewikkelde problemen ip te lossen , zodat ze weer actief onderdeel van de maatschappij 
uit kunnen maken. 

De reden om mee te willen doen aan deze City Deal is gelegen in het feit dat problematiek waar de 
deal zich op richt wordt herkent voor Dordrecht en we op deze wijze samen kunnen werken met 
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een brede coalitie van overheden en semioverheden, kennisinstellingen en wetenschap en private 
partijen. 

Deelnemende Partijen zijn vooralsnog o.a. Zorggroepen (Roermond & Almere) | Hogescholen 
(Avans, Rotterdam en Utrecht) | Gemeenten (Sud-west Fryslan, Den Bosch, Sittard-Geleen, Den 
Haag, Enschede, Leeuwarden, Roermond, Rotterdam) | Ministeries en uitvoeringsinstanties (BZK, 
VWS, SZW, OCW, UWV, CJIB) | Bedrijven (Heijmans, Kurtosis, WE-CPV, WeCity, DHM, Jelmer, 
CBS, Brightland Campus, DKH-GSL, Divosa, Platform 31, Rabobank) | Programma sociaal domein. 

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Ondertekening van deelname in bijzijn van staatssecretaris Van Huffelen (intentieverklaring op 11 
maart waarna formele ondertekening in juni plaatsvindt in bijzijn van Staatssecretaris van 
Huffelen).

Maandelijkse bijkomsten met deelnemende partijen die in werkgroepen samen werken aan 
verschillende oplossingen.

Regelmatig zullen tussentijdse resultaten worden gepresenteerd bij relevante events.

Doorlooptijd van de City Deal is in principe 2 jaar.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Kosten voor deelname betreffen circa € 10.000,-, te betalen uit lopende budgetten.

Het college van Burgemeester en Wethouders

secretaris burgemeester
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Elders beschikbare bijlagen
https://www.youtube.com/watch?v=UdxvLFUP7xE (filpje over de City Deal)

    website BZK Agenda Stad 

https://agendastad.nl/context-van-deze-city-deal-slimmaatwerk/

https://agendastad.nl/principes-en-randvoorwaarden-cdslimmaatwerk/

    website Future City Foundation (projectleiding)

https://future-city.nl/slim-maatwerk/


