Formulier voortgang dialoogvoorstellen

Datum: 28-6-2018

Naam voorstel

S4 Ontmoetingspleinen
Naam trekker(s)

St. 2B Youth Connection voor Ontmoetingsplein Paasbos
Contactpersoon vanuit gemeente: Roos-Marie van Leeuwen

Heeft verbinding met:
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)
Activiteiten die als doel hebben om de sociale cohesie te versterken, overlast/onveiligheid terug te dringen en
eigenaarschap van inwoners bij hun wijk te vergroten. Zoals activiteiten van Jeugd- en Jongerenwerk, Unie van
Vrijwilligers, Sigma en Gebiedsteams. Ook is er raakvlak met de (her)inrichting van dorpshuizen zoals in
Hoevelaken en Nijkerkerveen en aanpak van jongerenoverlast (JOS).
Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming):
Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming):
1. Uitkomst van onderzoek gaat naar de Raad vóór uitvoering
2. Uitvoering moet in lijn zijn met oorspronkelijke voorstellen van de dialooggroepen.
3. Uitvoering past binnen gestelde kaders en beschikbaar budget.
4. Uitvoering start als instrument
Als aan een van deze voorwaarden niet kan worden voldaan, wordt een aangepast voorstel aan de Raad
voorgelegd.
Het college monitort dat de uitvoering binnen de gestelde voorwaarden blijft en houdt de Raad op de hoogte op
relevante momenten., samen met de andere voorstellen
Als er bij de uitvoering wordt afgeweken van de eerdere voorwaarden wordt opnieuw met de Raad overlegd.
Het voorstel wordt ook meegenomen bij de integrale besluitvorming, samen met de voorstellen uit de andere
clusters.

Doelstellingen (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen)
Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)?
Doel van dit voorstel is om een verbindend plein(en) te realiseren in o.a. de wijk Paasbos, waar ontmoeting
plaatsvindt voor en door wijkbewoners. Binnen het ontmoetingsplein is gelegenheid voor verbindende
activiteiten, dwars door alle lagen en generaties van de buurtsamenleving heen. Uitgangspunt is niet het aanbod
maar de vraag, door wijkbewoners ruimte te geven om (ad hoc) aanbod vorm te geven. Hiermee wordt beoogd
de sociale cohesie te bevorderen, ervaren overlast/onveiligheid terug te dringen en eigenaarschap van inwoners
bij hun wijk te vergroten.
Wat hebben we (al) bereikt (successen)?
behoefte het meest urgent was en al initiatieven liepen waarop ingespeeld kon worden. Hiervoor is gerealiseerd:
een behoefteonderzoek (buurtenquête), werven van vrijwilligers, huisvesting en samenwerking (afstemming
art gaan worden
(vraaggericht). Na de zomer zal ook gestart worden met verdere oriëntatie voor evt. andere
ontmoetingspleinen, hiervoor is o.a. contact gezocht met de Bibliotheek.
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Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten)
Wat wordt er gedaan?
De prestaties moeten nog nader ingevuld worden, afhankelijk van de te starten activiteiten. Omdat de
activiteiten vraaggericht worden vormgegeven moet dit nog nader ingevuld worden. Zie doelstellingen.
Wat is er al gedaan?
Zie doelstellingen.

Financiële informatie S4 Ontmoetingspleinen
Totale geschatte
kosten
2017: 0
93.000

Bijdrage gemeente
0
93.000

Cofinanciering door:

Wat heeft het tot nu toe
gekost
0
60.000

2017: 0
2018: sponsoring, fondsen en
eigen opbrengsten
34.000
34.000
2019: sponsoring, fondsen en
eigen opbrengsten
34.000
34.000
2020: sponsoring, fondsen en
eigen opbrengsten
Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt:
Sponsoring, fondsen en eigen opbrengsten. De verwachting is een kleine structurele bijdrage vanuit de
gemeente.
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