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Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden. 

Graag wil ik u informeren over de voortgang van het proces rond de Buurtaanpak, ook omdat we een 
nadrukkelijke rol voor u als raad zien. 

In het coalitieakkoord "Samen zijn wij Alblasserdam" en in het uitvoeringsprogramma 2023 hebben we
de  Buurtaanpak als belangrijke prioriteit benoemd. 

In het coalitieakkoord staat over buurtaanpak geschreven:
"Verbeteren leefbaarheid in buurten en wijken, verminderen overlast. Wij zien een buurtaanpak, 
waarin diverse organisaties als slimme schakels met elkaar samenwerken, als het instrument voor het 
verbeteren van de leefbaarheid en sociale veiligheid in onze wijken en buurten. Gebiedsscans op het 
niveau van buurt of soms zelfs cluster van straten, moeten inzicht geven in de problematiek en 
vormen het vertrekpunt van een integrale aanpak in zowel het sociale als fysieke domein. Investeren 
in vroegsignalering en preventie leidt uiteindelijk tot minder overlast en openbare ordeverstoringen."

In de afgelopen maanden zijn er meerdere gesprekken gevoerd met maatschappelijke partners: 
Woonkracht10, Stichting Welzijn Alblasserdam en politie en intern; team buitenruimte,  team 
ruimtelijke ontwikkeling en team veiligheid over de invulling van deze opgave. Dit heeft geresulteerd in
een (mondelinge) intentieverklaring en er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een visie. Voor
het verder vormgeven van de visie hebben we gezamenlijk een bureau "Koersbekenners" ingehuurd 
om ons hier in te ondersteunen. 

De komende weken zal Koersbekenners in een participatief traject met direct en indirect 
belanghebbenden gesprekken voeren en tot een gezamenlijk gedragen visie komen. Wij zien hier in 
ook nadrukkelijk een rol voor de raad weggelegd. U ontvangt via de griffier een uitnodiging voor 
verschillende (werk) sessies. Het traject met de Koersbekenners vindt plaats tussen maart en juli. De 
uiteindelijke visie en samenwerkingsafspraken verwachten wij u na de zomervakantie toe te sturen. 

Deze visie is het vertrekpunt om samen met de buurt te werken aan gebiedsscans en de verdere 
uitwerking van de Buurtaanpak. 

Het tempo van de buurtaanpak wordt bepaald door de gestelde financiële kaders die door u, raad, zijn
gesteld. Hierin is sprake van een ingroeimodel, waarbij vanaf 2025 structureel 100.000 euro 
beschikbaar is. In 2023 gebruiken wij het budget voornamelijk om een goed fundament voor de 
samenwerking neer te leggen, waarin de rollen en verantwoordelijkheden van een ieder goed 
beschreven zijn en er commitment is op de inrichting van die samenwerking. Hierin maken we gebruik 
van de inzichten en richting van het in 2021 uitgevoerde 213a onderzoek: " In vertrouwen 
professioneel samenwerken". De verknoping van het ingroeimodel en het 213a onderzoek zorgt voor 
een zorgvuldig, weloverwogen proces (gedegen voorbereiding) wat de succeskansen van de 
Buurtaanpak vergroot. 
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