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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
De raad informeren over de voortgang van het programma Samen maken wijk onze Stad.

Wat is de te delen informatie?
Samenvatting
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken op het gebied van 
samenwerking met de stad. Wij hebben hierin zowel aandacht voor initiatieven vanuit de stad 
als voor participatie inzet vanuit de gemeente Dordrecht.

Doelstelling
Met deze brief informeren wij u over:

 de stand van zaken op het gebied van samenwerking met de stad in brede zin; zowel 
gestart vanuit de stad (initiatieven) als gestart vanuit de gemeente (participatie);

 de start van het Initiatievenfonds t.b.v. het bevorderen en mogelijk maken van 
maatschappelijke initiatieven vanuit de stad.

Aanleiding
Dordt bruist van de initiatieven! Zeker nu, in deze coronatijd, zijn er vele initiatieven gestart 
om anderen te helpen en de gevolgen van de crisis te verzachten. We kennen in Dordrecht al 
langer een rijke historie en verscheidenheid aan initiatieven. Wijkwensen voor kleinere 
buurtinitiatieven, initiatieven in de buitenruimte (zoals geveltuintjes, afvalgrijpers en 
adoptiegroen), het innovatiefonds Smart City, de Stichting Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemen die jaarlijks de beursvloer organiseert, leefwerf de Biesbosch, vele (culturele) 
evenementen, het Burgerinitiatief rond het Sterrenburgpark, de buurt- en wijkmoestuinen, de 
Crabbehoeve, het Vogelnest, DOOR en de ideeën uit de stad in het kader van 800 jaar 
Dordrecht. Maar ook de realisatie van woningen en bedrijfspanden. En uiteraard ook zeer 
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recentelijke activiteiten waarin initiatiefnemers zich verenigen zoals Licht voor Dordt. 
Ondanks de veelheid aan geslaagde initiatieven, weten we  dat veel initiatiefnemers een lange 
weg hebben afgelegd om hun initiatief tot een succes te maken. 

In het coalitieakkoord 2018-2022 spreekt het college uit meer ruimte te willen geven aan 
initiatieven die de stad ondernemender en energieker maken. Dit was de aanleiding voor het 
programma Samen maken wij onze stad. In het kort is het doel hiervan initiatief vanuit en met 
de samenleving te stimuleren en de weg voor initiatiefnemers naar een geslaagd initiatief 
sneller en inzichtelijker te maken. We werken vanuit de gedachte: Wij maken 
Dordt…SAMEN. 

Eerder heeft u hiervoor samen met de stad o.a. spelregels voor initiatieven opgesteld. Via de 
handreiking "Wij maken Dordt, samen aan de slag met initiatieven" weten initiatiefnemers 
wat van hen verwacht wordt en wat zij van de gemeente kunnen verwachten. Ook is een 
eerste onderzoek (nulmeting) uitgevoerd naar initiatieven; de Initiatievenmonitor 2019 
uitgevoerd door het OCD. De resultaten hiervan zijn meegenomen in o.a. de 
spelregels/handreiking. 

Huidige stand van zaken
We willen meer samenhang en eenvoud brengen in de diversiteit van behandeling van 
initiatieven; van geveltuintje tot aan de grotere, complexere initiatieven zoals het 
Sterrenburgpark. We zoeken hierin ook aansluiting bij de toekomstige werkwijze voor 
initiatieven voor de Omgevingswet en werken bij de vormgeving van de procesgang 
uitdrukkelijk vanuit de beleving van initiatiefnemers zelf (klantreis). Ook de 
Initiatievenmonitor 2020 geeft aanknopingspunten voor de procesgang van initiatieven. Bij de 
begroting 2020 is de wens geuit en toegekend om een fonds voor initiatieven in te stellen. En 
we zien, mede onder invloed van de Corona crisis, een toename in het aantal initiatieven 
vanuit de stad die we willen bestendigen en waarvan we willen leren. In deze notitie geven 
wij een overzicht van de voortgang binnen het programma Samen maken we onze Stad.

Programmalijnen Samen maken we onze Stad 
De doelstelling van het programma bereiken we door te werken aan drie programmalijnen (zie 
bijlage). We willen:

1. initiatief vanuit de stad bevorderen en vergemakkelijken;
2. initiatiefnemers onderling verbinden zodat een sterker maatschappelijk middenveld 

ontstaat;
3. en initiatief vanuit de gemeente richting de stad bevorderen.

In het eerste spoor werken we aan een eenduidige procesgang voor initiatieven en creëren we 
overzicht op lopende initiatieven zodat we kunnen leren van eerdere ervaringen. Het 
Initiatieventeam, dat recentelijk is gestart, heeft hierin een belangrijke rol. We evalueren 
begin 2021, samen met initiatiefnemers, of de nieuwe aanpak effect heeft en welke 
verbeterpunten doorgevoerd moeten worden. Daarin nemen we ook de insteek van de 
Omgevingswet mee. We willen bereiken dat welke ingang een initiatiefnemer ook kiest (denk 
aan een wijkmanager, 14078, de website, een relatie binnen de gemeente), de behandeling van 
het initiatief altijd helder en eenduidig is voor de initiatiefnemer.

Zoals ook al in de spelregels is verwoord zorgen we daarbij zo snel mogelijk voor een 
(multidisciplinair) antwoord. Dit kan ook betekenen dat het geen haalbaar initiatief is of dat 
het initiatief nu nog niet haalbaar is.
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Het overzicht dat ontstaat vanuit het eerste spoor delen we, via het tweede spoor zowel intern 
als extern, met initiatiefnemers. We zetten het Initiatievenfonds in, koppelen initiatiefnemers 
actief aan elkaar en werken samen met Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. 
Dit alles met de bedoeling dat initiatiefnemers elkaar en ons beter kunnen vinden en we het 
maatschappelijk middenveld versterken. 

Binnen het derde spoor is de komst van de Omgevingswet een belangrijke motor. We stellen 
participatiebeleid op waarin zowel aandacht is voor het organiseren van participatie door de 
initiatiefnemer als door de gemeente. We ondersteunen onze medewerkers actief om binnen hun 
projecten de meest passende vorm van samenwerking met de stad in te zetten. We zoeken hierin, 
extra onder de aandacht gebracht door de Corona crisis, blijvend actief naar vormen van online 
participatie.

Communicatie
Communicatie met en voor initiatiefnemers is een belangrijke motor in onze aanpak. Door de 
status van initiatieven voor hen inzichtelijk te maken, willen we hen activeren ook elkaar op te 
zoeken. Als een initiatief nog niet kansrijk is, kan het door toevoeging van een idee vanuit een 
andere initiatiefnemer toch kansrijk worden. Dit vraagt actieve communicatie die een brede groep 
bereikt. Naast de gemeentelijke website, communiceren we daar waar de (potentiële) doelgroep 
zit. Gekoppeld aan de introductie van het Initiatievenfonds willen we gedurende de rest van 2020 
iedere week een ander initiatief aandacht geven via onze gemeentelijke communicatiekanalen. 

Tijdspad
We hebben de eerste helft van het jaar gebruikt om een aantal zaken in gang te zetten en 
willen vanaf de zomer hands on aan de slag met een aantal activiteiten:

zomer 2020 Start initiatieventeam
september 
2020

Introductie en communicatie 
Initiatievenfonds

november 
2020

The Impact Days: 3 dagen om sociaal 
ondernemerschap te ontdekken, vieren en 
versnellen

eind 2020 Evaluatie procesgang initiatieven
eind 2020 Nieuw participatiebeleid gereed

We zullen u aan het einde van het eerste kwartaal 2021 informeren over de stand van zaken en 
leerpunten uit de evaluaties op dat moment.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Niet van toepassing.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Om deze coalitieperiode initiatieven een impuls te kunnen geven, is via de kadernota 2020 een 
flexibel budget voor initiatieven ingesteld: het Initiatievenfonds. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Raadsinformatiebrief 2304359

Raadsinformatiebrief 2148553
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Bijlagen
1. SMWOS programmalijnen
2. Bijlage 1 bij RIB Activiteitenprogramma - highlights


