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Raadsinformatiebrief
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Sinds afgelopen zomer is Dordrecht met stedelijk focusgebied Dordt West toegetreden tot het 
Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Binnen dit programma werken het Kabinet en 19 
gemeenten samen met als doel om de leefbaarheid en veiligheid van de meest kwetsbare gebieden 
in Nederland in 15-20 jaar tijd op orde te brengen. De inzet is gericht op het zorgen voor een beter 
perspectief voor inwoners, het verbeteren van de fysieke omgeving en zorgen voor veiligere en 
meer leefbare wijken in het stedelijk focusgebied Dordt West. Een mooie kans om op diverse 
vlakken structurele verbeteringen te realiseren voor Dordt West en haar inwoners. Een programma 
ook waarin we veel kunnen leren van en uitwisselen met andere gemeenten met een stedelijk 
focusgebied.

Wat is de te delen informatie?
Er is een start gemaakt met het Nationaal Programma Dordt West door te komen tot een aantal 
samenwerkingsafspraken tussen het Rijk en de gemeente. Deze afspraken hebben betrekking op; 
de afbakening van het gebied, inzet van het Rijk, governance, monitoring, bewonersbetrokkenheid 
en financiering.

Wat betreft de afbakening is er voor gekozen om de wijken Oud-Krispijn, Nieuw-Krispijn, Wielwijk 
en Crabbehof gezamenlijk aan te wijzen als één stedelijk focus gebied. Dit is gebaseerd op data en 
ervaringen inzake de kwetsbaarheid van het gebied en haar inwoners. Om die reden valt 
Zuidhoven buiten de afbakening en is de Reeweg Zuid als zuidgrens van het focusgebied gekozen. 
Met het oog op toekomstige monitoring is getracht verder zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
bekende buurtgrenzen. Bijgevoegde kaart toont de afbakening van het gebied.

Landelijk wordt er gewerkt aan uniforme monitoring voor alle deelnemende gemeenten. Lokaal 
wordt hierbij aangesloten en zal de al bestaande Monitor Dordt West worden omgebouwd naar een 
brede monitor voor het Nationaal Programma Dordt West. Het Onderzoekscentrum Drechtsteden 
zal dit begeleiden. 

Alle gemeenten met een stedelijk focusgebied richten onder voorzitterschap van de burgemeester 
een publiek-private alliantie op met daarin de lokale kernpartners. De Alliantie Dordt West bestaat 
vooralsnog uit vertegenwoordigers namens gemeente, woningcorporatie, primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs, ondernemers, sociaal wijkteam/buurtwerk/jongerenwerk, politie en het 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid. Er wordt nog nagedacht hoe we ook bewoners een stem in de 
alliantie kunnen geven. De leden van de alliantie vertegenwoordigen met mandaat elk hun eigen 
achterban die zij middels diverse gremia/netwerken betrekken en verbinden aan het Nationaal 
Programma Dordt West.

De komende maanden zal er een programmabureau worden ingericht met medewerkers van de 
meest betrokken partners. Het programmabureau krijgt een aanjagende en agenderende functie 
en gaat werken voor alle partners die actief zijn binnen het Nationaal Programma Dordt West. Er 
wordt gezocht naar een passende locatie in het stedelijk focusgebied.

Bewoners krijgen een belangrijke stem bij het opstellen en uitvoeren van het Nationaal Programma 
Dordt West. Er is digitaal, mondeling en schriftelijk een bewonersenquête uitgezet en bewoners 
krijgen een stem in de Alliantie Dordt West. Er wordt nog nagedacht over de verdere invulling van 
participatie en betrokkenheid.

Samen met een groot aantal partners is een eerste brede kennissessie georganiseerd om a.d.h.v. 
de volgende thema's input op te halen voor het Nationaal Programma Dordt West:
- Gezond leven
- Wonen
- Werk en inkomen
- Onderwijs 
- Veiligheid en leefbaarheid van de openbare ruimte

De opbrengst van deze sessie wordt samengevoegd met de resultaten van de bewonersenquête, 
een vragenlijst voor professionals uit Dordt West en kwantitatieve data. Op basis hiervan zal 
samen met de partners een voorstel aan de Alliantie Dordt West worden voorgelegd inzake de 
contouren en belangrijkste thema's voor ons Nationaal Programma Dordt West.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Het college zal de raad met regelmaat informeren over het opstellen en uitvoeren van het 
Nationaal Programma Dordt West. Een eerstvolgende keer zult u geïnformeerd worden over de 
contouren en belangrijkste thema's van het Nationaal Programma Dordt West. We zijn voornemens 
dit in het eerste kwartaal van 2023 te doen.

De rol van de gemeenteraad wijkt in relatie tot het Nationaal Programma Dordt West af van de 
traditionele rol. Alle partners nemen namelijk op gelijkwaardige wijze deel aan de Alliantie Dordt 
West. De gemeentelijke inzet, waar de gemeenteraad de kaders voor vaststelt en de uitvoering 
controleert, is onderdeel van het programma. De Alliantie Dordt West voert onder voorzitterschap 
van de burgemeester de regie en bepaalt wat er nodig is in Dordt West. De gemeenteraad gaat 
uiteraard wel over de eigen gemeentelijke inzet en eigen budgetten.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt vanaf 2023 een bedrag van 
500.000,- per jaar beschikbaar voor het inrichten van een programmabureau. Om in aanmerking 
te komen voor de diverse subsidieregelingen bij de betrokken Ministeries zullen aparte aanvragen 
moeten worden ingediend. Voorbeelden van regelingen die een relatie hebben met het Nationaal 
Programma Leefbaarheid en Veiligheid zijn:
- Preventie met Gezag (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
- School & Omgeving (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
- Volkshuisvestingsfonds (Ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
- Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Het college van Burgemeester en Wethouders
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