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Geachte leden van de commissie,
Op 6 oktober jl. heb ik u per brief geïnformeerd over mijn voornemen te onderzoeken of en in
welke mate het mogelijk is per wijk inzicht te geven in de kosten van gemeentelijke activiteiten
en voorzieningen die naar hun aard passen bij het gedachtegoed van Right to Challenge. Door
dit inzicht te verschaffen hoop ik een nieuwe impuls te geven aan de vanzelfsprekende
behoefte van inwoners om invloed uit te oefenen op hun directe leefomgeving. Met deze brief
geef ik u een eerste beeld van wat er mogelijk is, toegespitst op het dorp Hoek van Holland en
de wijk Crooswijk.
In overleg met andere gemeenten (de Koplopergroep Right 2 Challenge) en het Landelijke
Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is in kaart gebracht welke gemeentelijke
activiteiten en voorzieningen de afgelopen jaren in één of meer Nederlandse gemeenten door
bewoners zijn gechallenged (zie bijlage 1). Voor deze activiteiten en voorzieningen is gebleken
dat zij naar hun aard passen bij het gedachtegoed van Right to Challenge. De lijst geeft
daarmee een indruk van activiteiten en voorzieningen die zich naar hun aard lenen voor
overdracht aan initiatiefrijke Rotterdammers. De lijst beoogt niet om activiteiten en
voorzieningen van Right tot Challenge uit te sluiten.
Op basis van de lijst is in overleg met de wijkmanagers Hoek van Holland en Crooswijk en het
Platform Right to Challenge1, per cluster, één activiteit of voorziening aangedragen die, gelet
op de maatschappelijke opgaven in de wijk, goede kans maken om door bewoners van die
wijken te worden gechallenged. Voor die activiteiten en voorzieningen is vervolgens in kaart
gebracht hoeveel kosten de gemeente maakt om ze uit te voeren respectievelijk in stand te
houden. Deze bedragen geven een indicatie van het bedrag dat aan initiatiefnemers
beschikbaar kan worden gesteld (zie bijlage 2).
Voor alle duidelijkheid wil ik nogmaals benadrukken dat ook de activiteiten en voorzieningen
die niet op voornoemde lijst staan, voor Right to Challenge in aanmerking kunnen komen.

1

In dit platform zijn alle onderdelen van de gemeentelijke organisatie (clusters) vertegenwoordigd. Het
platform heeft tot doel om de praktische toepassing van Right to Challenge in Rotterdam te bevorderen.
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Tegelijkertijd geldt dat per initiatief vastgesteld moet worden of en onder welke voorwaarden
hieraan tegemoet kan worden gekomen.
Voor veel activiteiten en voorzieningen geldt dat ze gemeentebreed worden uitgevoerd én
begroot. De berekening van de kosten op wijk, buurt- en straatniveau kan dan ook vaak
slechts indicatief worden gemaakt. De berekening voor een concreet initiatief vereist veelal
maatwerk.
Initiatiefnemers bepalen zelf de reikwijdte van hun activiteiten. Waar sommigen zich
bekommeren over (een stukje van) de eigen straat, zullen anderen zich bekommeren over een
groter gebied. Het is onmogelijk om voor iedere mogelijke reikwijdte de gemeentelijke kosten
in kaart te brengen. Wel kan de gemeente normkosten presenteren, bijvoorbeeld per m2 of per
persoon, zodat initiatiefnemers in staat worden gesteld om zich een beeld te vormen van de
gemeentelijke kosten die passen bij de reikwijdte die zij voor ogen hebben. In aanvulling
hierop kan de gemeente – bij wijze van voorbeeld – inzicht geven in de kosten die de
gemeente maakt bij een veronderstelde reikwijdte. Bijlage 2 laat hiervan een eerste proeve
zien voor de wijken Hoek van Holland en Crooswijk.
Door bewoners actief te informeren over de kosten van activiteiten en voorzieningen, verlagen
we mogelijk de drempel om samen met de gemeentelijke organisatie en in alle opzichten voor
een aantrekkelijke woonplaats te zorgen. Het voornemen is om deze werkwijze geleidelijk ‘uit
te rollen’ naar alle wijken van Rotterdam.
Overigens geldt voor alle initiatieven dat ze moeten bijdragen aan wat voor de wijk van belang
is en dat er voldoende draagvlak onder de belanghebbende bewoners en ondernemers moet
zijn. Hun directe inspraak is hierbij belangrijk. Bij de doorontwikkeling van het instrument R2C
zal met deze voorwaarden rekening worden gehouden.
Met vriendelijke groet,

Barbara Kathmann
Wethouder Economie, Wijken en Kleine Kernen
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Bijlagen:
1. Gemeentelijke activiteiten en voorzieningen die de afgelopen jaren in één of meer
Nederlandse gemeenten door bewoners zijn gechallenged.
2. Kosten van activiteiten en voorzieningen die, bij wijze van voorbeeld, gelet op de
maatschappelijke opgaven in de wijk, kans lijken te maken om door bewoners van die
wijken te worden gechallenged.
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Bijlage 1: Gemeentelijke activiteiten en voorzieningen die de afgelopen jaren in Nederland zijn
gechallenged
Nr. CHALLENGE
1

GEMEENTE
Borne

12

Inrichting Schepenstraat

Rotterdam

13

Groenbeheer en schoon

14

Dorpsvisie en inrichting
openbare ruimte

15

Ontwikkeling en aanleg
stadspark

16

Dagbesteding voor ouderen

2

3

4
5

6

7
8

9

10

11

OMSCHRIJVING

‘’Het inloophuis voor naasten in Borne is er voor iedereen met een vraag naar ondersteuning, maar vooral voor naasten (ouders, partners,
familie of degene die zich in de directe omgeving bevindt) van kwetsbare personen. Men hoeft niet persé in de gemeente Borne te wonen.
De stichting Zelfregieteam Borne is een burgerinitiatief dat valt onder het “Right to Challenge”.
https://zelfregieteamborne.nl/over-ons/
Wijkcoach
Amstelveen
Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Sacha de Ruiter en ben per 1 april 2020 de wijkcoach van Stadsdorp Elsrijk. Mijn interesse
was direct gewekt toen ik las dat de nieuwe wijkcoach in het kader van The Right to Challenge aangesteld zou worden door het bestuur
van Stadsdorp Elsrijk. Als wijkcoach zal ik veel in de wijk aanwezig zijn. Ik begrijp dat er ontzettend veel bewonersinitiatieven en clubs in
Stadsdorp Elsrijk zijn. Samen met het bestuur en vrijwilligers zal ik o.a. het Buurtjesproject verder vorm gegeven worden. En zal het
wijkplan opgesteld worden. Naast de projecten, ben ik er vooral voor jullie, bewoners van Elsrijk.
https://wijkconnect.com/uploads/user_2020/5a/ee/aa/5aeeaa60082c0aeab37abd48b7745355.pdf
Rattenbestrijding
Amsterdam
Amsterdam wil inwoners het vertrouwen en het geld geven om problemen in wijken en buurten zelf op te lossen. Vastgelegd in
buurtrechten, zodat de overheid niet meer om haar inwoners heen. In de Wildemanbuurt waren de bewoners het zat. Jarenlang was de
rattenplaag waar de buurt mee kampte onuitroeibaar, ondanks de vele meldingen. De gemeente en de woningcorporaties werkten langs
elkaar heen, bewoners voelden zich niet gehoord en werden bovendien steeds banger voor de gezondheidsrisico’s. De onvrede zorgde
deze keer eens niet voor boze brieven aan raadsleden of een demonstratie voor het stadhuis. Via de Lucas Community, een buurtgroep
van vrijwilligers en lokale ondernemers in de voormalige Sint Lucasschool, besloten de wijkbewoners om de bestrijding zelf ter hand te
nemen. Sinds een tijdje kijkt de buurt zelf naar de potentiële voedselbronnen, naar het openbaar groen waar de ratten holen graven en naar
de overige aspecten waardoor de beesten zich zo thuis voelen in de buurt. De rattenbestrijding is een wettelijke taak van de gemeente,
maar de Lucas Community daagt de gemeente uit om de buurt zelf de financiële middelen en de verantwoordelijkheid te geven om de
rattenplaag te beëindigen. Het is een schoolvoorbeeld van Right to Challenge, het recht om als groep zelf gemeentelijke taken te mogen
uitvoeren.
https://www.parool.nl/nieuws/buurtrecht-amsterdam-geeft-bewoners-zelf-de-touwtjes-inhanden~b018afe5/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Afvalverwerking markt
Amsterdam
Circulaire en duurzame verwerking van markafval door marktkooplui op Plein 40-45 (Zero waste Lab)
https://openresearch.amsterdam/nl/page/66250/werken-aan-urban-commons-met-actie-onderzoek
Toeleiding naar werk
Amsterdam
Jongeren en werkzoekenden uit de buurt gaan in de sociale firma BOB Helpt ! onderhoudsdiensten leveren voor woningen, hotel, horeca,
bedrijven, tuinen en openbare ruimte in de nieuwe wijk op Oostenburg. BOB Helpt! geeft jongeren en werkzoekenden op de Oostelijke
Eilanden perspectief op werk in de eigen buurt.
http://overdebrug-oostenburg.nl/oostenburg-brigade/
Afvalverwerking
Amsterdam
In Gaasperdam zamelen ze hun eigen GFT in om te laten verwerken tot compost. Ze zijn bezig met de ontwikkeling van een gasvergister
om zo de wijk met poep en afvalresten te verwarmen (Gaasperdams Groen Gas)
https://gaasperdamsgroengas.nl/
Wijkomgevingsvisie
Amsterdam
In de Sierpleinbuurt in Amsterdam maken ze een wijkomgevingsvisie, die opgenomen zal worden in de omgevingsvisie (Right to Plan )
https://bit.ly/3aozDhz
Beheer openbare ruimte
Ede
De dorpskern De Valk nabij Ede heeft de gemeente gechallengd op het terrein van het openbaar groen. De kern was ontevreden hoe het
groen werd onderhouden en besloot zelf verantwoordelijkheid te nemen over het onderhoud van de openbare ruimte. De Valk heeft ook de
zeggenschap over het buurthuis.
https://www.7zebras.nl/contents/uploads/portfolio/12_2.ede-buitendorpen.pdf
Natuurbeleid
Friesland (Provincie) Een groen Fryslân, waar het goed gaat met de biodiversiteit en waar het goed boeren is. Dat is waar Natuer mei de Mienskip voor gaat.
Natuer mei de Mienskip gaat dan ook over natuur van en voor iedereen. Natuer mei de Mienskip is een initiatief van boeren, burgers,
natuur- en milieuorganisaties en overheden, die met elkaar ervan overtuigd zijn dat zij samen meer natuur met groter draagvlak en
maatschappelijk meerwaarde kunnen realiseren. Hierdoor is de verwachting dat natuur robuuster en toekomstbestendiger zal zijn, met
logische verbindingen tussen de natuurgebieden, waar het rijk is aan planten en dieren, waar alle Friezen en bezoekers van kunnen
genieten en waar ruimte is voor de boer. Provincie Friesland biedt in haar Collegeakkoord ruimte voor RtC. Momenteel wordt onderzocht
hoe het Right to Challenge kan worden uitgewerkt.
https://www.righttochallenge.nl/images/pdf/Friesland%20-%20Koersdocument-natuer-mei-de-mienskip.pdf
Grachtenonderhoud
Gouda
De Goudse Janneke Smits maakt de Goudse grachten wel op een heel bijzondere manier schoon. Ze combineert haar hobby suppen met
het schoonhouden van de Goudse wateren. Smits is in april met haar werk begonnen. Haar schoonmaakwerk komt voort uit Right to
challenge, wat inhoudt dat burgers de gemeente mogen uitdagen als zij denken dat ze iets beter kunnen doen dan de overheid. In dit geval
het schoonmaken van de grachten. De Goudse stoorde zich eraan dat er zo veel vuil in het water lag en vond dat geen visitekaartje voor de
stad. De gemeente heeft voor het schoonmaken echter een langjarig contract met Cyclus. Maar we zijn met zijn drieën om tafel gaan
zitten en afgesproken is dat we eind van dit jaar gaan evalueren. ''Smits krijgt een vergoeding voor haar schoonmaakwerk. Met haar
leerlingen in haar SUP-school zorgt ze voor schone grachten.
https://youtu.be/dByAn-I-W48
Activering en toeleiding naar Breda
ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, vrouwenstudio en
werk
verschillende vooruitstrevende projecten om bij te dragen aan de emancipatie van een kwetsbare buurt. De coöperatie ONS in Geeren-Zuid
heeft met het UWV een regelarme zone ingericht, waar vrijwilligers geen sollicitatieplicht hebben en een vrijwilligersvergoeding krijgen. Bij
ONS in de Bredase wijk Geeren-Zuid werken en leren buurtbewoners dus met behoud van uitkering binnen diverse bewonerscoöperaties.
Inloophuis

https://www.lsabewoners.nl/zorg/onze-leden/ons/
Schepenstraat /Inrichting openbare ruimte. Dit was de eerste Rotterdamse challenge en wordt ook wel de showchallenge van Rotterdam
genoemd, vanwege de enorme publiciteit die ze krijgen. De kerngroep Schepenstraat heeft het ontwerp voor de herinrichting van de
Schepenstraat gemaakt en de participatie daarom heen georganiseerd. De challenge heeft de sociale cohesie in de straat sterk
bevorderd. Mensen hebben elkaar leren kennen, passen op elkaars kinderen en doen boodschappen voor de ouderen. Ook hebben ze een
deel van het beheer overgenomen. Momenteel wordt met de initiatiefnemers gewerkt aan een spoorboekje voor R2C. Hierin staan tips voor
toekomstige challengers en betrokken ambtenaren.
https://schepenstraat.info
Rotterdam
Rotterdam heeft 5 challenges op het gebied van schoon en groen (zie 1 voorbeeld hieronder). 3 challenges alleen op groen. En 2
challenges op schoon (het schoonhouden van de markt en het schoonhouden van de Oranjeboomstraat).
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/right-to-challenge/
De tuinen zijn ontwikkeld als gemeenschappelijke tuinen. Er worden geen percelen grond verdeeld aan individuen. Aan meedoen zijn geen
verplichtingen en/of kosten verbonden. Het tuinieren is daardoor per definitie een groepsactiviteit. Het hele jaar door zorgen we samen voor
een gevarieerde oogst, die na elk werkmoment verdeeld wordt onder de aanwezigen. Extra oogst wordt geschonken aan
armoedebestrijdingsprojecten.
https://groengoedrotterdam.com/tuin-op-hofbogen/
Schouwen-Duiveland In de zomer van 2019 heeft het dorp de gemeente gechalleged met het maken van een dorpsvisie en met het verbeteren van de openbare
ruimte. Deze challenge is een uitvloeisel uit de regionale Leerateliers Right to Challenge, waaraan gemeenten en bewonersinitiatieven
deelnemen.
https://www.schouwenduiveland.nl/_Resources/Persistent/d/6/5/6/d656c0ee2720b1ce716413e0372951abe40a7e5f/Visie%20Integraal%2
0Beheer%20Openbare%20Ruimte.pdf
Tilburg
Dit park is, weliswaar onder begeleiding van de gemeente, geheel als burgerinitiatief van de grond gekomen. Het ligt in het westelijke deel
van de Spoorzone, een terrein dat tot 6 jaar geleden nog van NS was en waar gerangeerd, gerepareerd en overgeslagen werd. Het is een
uiterst multifunctioneel park geworden met voor ieder wat wils: stadscamping, scouting voorbeeld van goede taakverdeling en rolverdeling
tussen gemeente en initiatiefnemersbeachvolleybal, horeca, MTB-track, skatebaan, waterpartijen, gras, uitkijktoren enz. Een Onze
minister zal eind november deze Challenge bezoeken. Aandachtspunt hierbij is het thema Europese aanbesteding. Bewoners willen het
onderhoud namelijk zelf uitvoeren in samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kosten overstijgen het grensbedrag
Europees aanbesteden.
https://spoorparktilburg.nl/over-het-spoorpark/
Utrecht
De Nieuwe Jutter is een buurthuis in de Utrechtse wijk, Rivierenwijk. Een bijzonder buurthuis want het was één van de eerste buurthuizen
in zelfbeheer. Een aantal bewoners uit Rivierenwijk, beheren met elkaar dit “Buurtcentrum”. Wij willen dat de Nieuwe Jutter een plek is,
waar mensen graag komen om anderen te ontmoeten en waar zij zich welkom voelen. Daarvoor zetten de vele vrijwilligers zich in.
Activiteiten die georganiseerd worden variëren van yogales, Salsa, volksdansen en klaverjassen tot biljarten, Arabische les,
huiswerkondersteuning, linedance, een zangkoor en nog veel meer. En niet te vergeten de feestavonden, buurtmaaltijden, Iftar- en
Pinkstermaaltijd. En niet te vergeten de feestavonden, buurtmaaltijden, Iftar- en Pinkstermaaltijd. Ook bij het jaarlijkse wijkfeest en de
burendag is ons buurthuis betrokken. Naast de vaste activiteiten staat het buurthuis open als werkplek voor zzp’ers. Voor vergaderingen,
cursussen, lezingen, conferenties of andere bijeenkomsten hebben we diverse zalen.
https://denieuwejutter.nl/
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Bijlage 1 (vervolg)
Nr. CHALLENGE

GEMEENTE

OMSCHRIJVING

17

Leerlingenvervoer

Utrecht

18

Voedseltuin als
ontmoetingsplek

Utrecht

19

Sociale en duurzame
programma's

Utrecht

20

Aanleg en onderhoud groen
in eigen straat

Zutphen

21

Aanleg ecologisch stadspark Zutphen

22

Beheer wijkgebouw

Groningen

23

Wijkbedrijf

Groningen

24

Planvorming stadspark

Harlingen

In de verordening leerlingenvervoer staan regels en voorwaarden. Zo bekijken we of u in aanmerking komt voor ondersteuning. Zelf
taxivervoer organiseren. U mag als ouder zelf taxivervoer organiseren. Dit noemt de gemeente 'bewonersbod' (voorheen: right to challenge).
Bewonersbod is een nieuwe manier van samenwerken tussen inwoners en de gemeente.
https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerlingenvervoer/verordening-leerlingenvervoer/
Sinds 2013 hebben wij een prachtige gemeenschappelijke buurttuin van ongeveer 400 m2 op grond van de Mitros. Hierin groeien bomen,
groente, fruit, kruiden en bloemen. Er staat een bijzondere woonwagen dat dienst doet als Tiny Buurthuis en er wonen kippen. Elke
woensdagmiddag en vrijdagmiddag vinden er sociale, educatieve, creatieve en sportieve activiteiten plaats voor de vele kinderen die hier
wonen. Soms in ons Tiny buurthuis, soms in de tuin, speeltuin, of in de gymzaal van basisschool Catherijnepoort. Op donderdagochtend
is er een Marokkaanse vrouwengroep. Buurtcomite Spinoza buigt zich over ontwikkelingen rondom onze buurt en een Tuingroep
onderhoud gezamenlijk de tuin. Met dit project bevorderen wij de leefbaarheid, cohesie, welzijn, participatie en civil society. Wij hebben
onze buurttuin en sociaal makelen in eigen beheer.
http://www.spinozaplantsoen.nl/
Wishing Well West is een bewonersorganisatie opgericht door bewoners en kunstenaars uit de wijk Lombok in Utrecht. We zijn in 10 jaar
gegroeid tot een community waar mensen uit veel verschillende culturen zich thuisvoelen en actief zijn voor elkaar en voor de stad!
Bewoners weten zelf wat goed is voor hun buurt, wijk en stad. Het is belangrijk iets met deze ideeën te doen en hier ruimte voor te bieden!
buurt, wijk en stadsbewoners zelf. Deze worden hoofdzakelijk gedraaid door vrijwilligers. Gezamenlijk geven wij deze ideeën al 10 jaar
vorm. In die tijd zijn 9 creatieve, sociale en duurzame programma’s bedacht en opgebouwd door buurt, wijk en stadsbewoners zelf. Deze
worden hoofdzakelijk gedraaid door vrijwilligers.
http://www.wishingwellwest.com/index.php/dynamisch/C37/
Bewoners hebben het groen in hun eigen straat aangelegd. Begonnen is met een band voor de straat tot waar bewoners het groen aan
mochten leggen. Inmiddels is de grens vevaagd en loopt het groen door in de hele straat.
https://www.youtube.com/watch?v=2TtbdUrD7YY
De gemeente zou een ecologisch park aanleggen. Dat ging veel te langzaam. Wij hebben mensen om ons heen verzameld en werken nu
samen met de gemeente.
https://www.youtube.com/watch?v=2TtbdUrD7YY
In de wijk Selwerd is er een wijkgebouw dat bewoners zelf beheren. Het is plek waar initiatieven vanuit de wijk van start kunnen gaan.
Wijkbewoners werken er aan de wijk maar ook aan hun eigen ontwikkeling en mogelijkheden. Als vrijwilliger en zzp-er is Haaije Koenders
daar binnen gekomen. Via Right to Challenge heeft hij budget om ondernemerschap te bevorderen. Startende ondernemers kunnen
gebruik maken van het gebouw van het wijkbedrijf. “Maar dan moeten zij ook iets terug gaan geven aan de wijk. Zo krijgen ondernemers
een werkplek en krijgt de wijk voordeel van hun kennis.”
https://www.righttochallenge.nl/right-to-challenge-voorbeelden-van-r2c/2-ongecategoriseerd/24-ondernemend-selwerd-stimuleertondernemerschap-en-social-return-in-de-wijk
Het Wijkbedrijf Selwerd is een broedplaats voor initiatieven uit de wijk, van waaruit meerdere Right to Challenges worden ingediend bij de
gemeente Groningen. In 2017 is de challenge voor taxivervoer in de wijk ook succesvol afgerond. Kleine taxi’s rijden door de buurt om
mensen goedkoop van A naar B te brengen. Het wijkbedrijf beschikt ook over een afdeling betaald werk. Als wijk gaat het wijkbedrijf zelf
in gesprek met o.a. woningcorporaties en de afdeling vastgoed van de gemeente Groningen: kan het wijkbedrijf (onderhouds) klussen gaan
doen en hiervoor mensen uit de eigen wijk gaan inzetten, zodat zij weer een stukje inkomsten krijgen? “Op deze manier organiseren we
als wijk zelf een stuk social return voor organisatie en bedrijf. Met als voordeel dat (project)geld direct weer terugvloeit in de wijk en
mensen aan hun toekomst kunnen werken”.
http://wijkbedrijfselwerd.nl/
‘’De gemeente werkt aan een stadspark, het ‘Balklandpark’, met ruimte voor sport, spel en recreatie. Bewoners van de Zuidergrachtswal
hebben eerder dit jaar de gemeente uitgedaagd: ze vinden dat ze een beter plan hebben voor het noordelijk deel van het park. Een
stadspark voor Harlingers, met rust, natuurbeleving en ruimte voor educatie. Inmiddels ligt er een uitgewerkt plan van aanpak.

25

Groenonderhoud dorpen

Goes

26

Groenonderhoud door
bewonersbedrijf

Leeuwarden

27

Groenonderhoud inclusief
begraafplaats

Kampen

https://balklandpark.nl/
‘’Inwoners van Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge gaan zelf een deel van het openbaar groen in hun dorpen onderhouden. Ze nemen per 1
januari het onderhoud over van de gemeente Goes, waarmee ze een afspraak hebben gemaakt.’’
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/123607/Inwoners-gaan-zelf-schoffelen-in-plantsoen
‘’De Gemeente Leeuwarden veranderde haar beleid. Van de oude regiserende rol in buurtaanpak, wilde men naar een faciliterende rol van
bewonersinitiatieven in de verschillende buurten. Tegelijkertijd werd door de desastreuze bezuinigingen op de oude sociaal werkplaatsen
ook de taakstelling van Caparis veranderd. Daardoor kwam het klein groenonderhoud vrij en bood de gemeente dat als proef (o.a.) aan het
bewonersbedrijf aan. Omdat dit een garantie betekende om nog twee jaar in ieder geval op de oude voet voort te kunnen, was dat snel
besloten.’’
https://bewonersbedrijfheechterpschieringen.nl/?page_id=890
‘’In januari 2016 werd MFD ’An de Steege’ geopend aan de rand van de bebouwde kom van Zalk. Om op de kosten te besparen hebben
veel inwoners meegeholpen bij de bouw en inrichting zoals toegezegd aan de gemeenteraad die twee jaar eerder groen licht gaf. Voor het
daaropvolgende onderhoud en nieuwe ideeën was geld benodigd en het begrip burgerparticipatie raakte juist in zwang. Zo ontstond het
voorstel om zelf het onderhoud van openbaar groen, inclusief begraafplaats, ter hand te nemen. Gemeente Kampen ging mee met dat
idee. Het bedrag dat de gemeentedienst BOR daarmee bespaart, mag Stichting Dorpshuis An de Steege ontvangen. Na twee jaar
proefdraaien is het experiment omgezet naar een vaste overeenkomst voor vijf jaar, waarbij de jaarlijkse kosten voor de gemeente van
€9.500 als baten naar het dorpshuis vloeien. Wethouder Van der Sluis (verantwoordelijk voor onder meer Beheer Openbare Ruimte) en
voorzitter Boeve (Multi Functioneel Dorpshuis) hebben daartoe woensdagmiddag een overeenkomst getekend. Daarna leidde Johan Boeve
Jan Peter van der Sluis rond door het multi inzetbare gebouw.’’
https://kampernieuws.nl/beheer-groen-mfd-zalk/
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Bijlage 2: Kosten van activiteiten en voorzieningen die, bij wijze van voorbeeld, gelet op de
maatschappelijke opgaven in de wijk, goede kans lijken te maken om door bewoners van die wijken te
worden gechallenged.
Pilotwijk: Hoek van Holland
Nr. CHALLENGE

OMSCHRIJVING

BESCHIKBAAR BUDGET
(indicatief)

Het opstellen van een voorlopig ontwerp voor de
inrichting van een speelplek in L'Avenue. Deze
activiteit kan naar verwachting in maart of april
2021 starten, zodra het programma van eisen
gereed is.
Welzijnsactiviteiten voor volwassenen
Welzijnsactiviteiten voor jongeren
Preventieve dagbesteding
Binnen het domein van arbeidsparticipatie (werk
en inkomen) ligt de grootste uitdaging in Hoek
van Holland bij het vinden van geschikte
vacatures bij werkgevers in Hoek van Holland of
directe omgeving. Hier liggen kansen voor
Hoekse sociaal ondernemers met een sterk
lokaal netwerk. De challenge betreft het
verzorgen van 10 vraaggerichte reintegratietrajecten voor 10 Hoekse
werkzoekenden met een bijstandsuitkering in de
directe omgeving van Hoek van Holland. De
trajecten zijn gericht op het opdoen van
werknemersvaardigheden in een kansrijke
sector. Onderdeel van de prestatieafspraak is
dat kandidaten na het traject doorstromen naar
een betaalde baan van minimaal een half jaar
(duurzame plaatsing).

15.000 (eenmalig)

1

inrichting speelplek L’avenue

2

Welzijnsactiviteiten

3

Re-integratie werkzoekenden

4

Schoonhouden straat of plein In de wijk Hoek van Holland zijn diverse straten
en pleinen geschikt om te challengen op het
schoonhouden van de buitenruimte. Met name in
een omgeving waar de samenwerking kan
worden gezocht met de ondernemers die er zijn
gevestigd. Bijvoorbeeld: het Brinkplein.

5

Groenbeheer (algemeen)

Het onderhoud en beheer van het groen leent
zich op veel plekken in de stad voor een
challenge.

€ 10.000 (jaarlijks)
€ 13.400 (jaarlijks)
€ 4.800 (jaarlijks)
€ 2.000 (per traject)

Afhankelijk van de
werkzaamheden die
worden overgenomen en
het schoonniveau dat
behaald moet worden:
1,00 en 2,00 €/m2
(jaarlijks)
Afhankelijk van type groen
en de werkzaamheden die
jaarlijks moeten
plaatsvinden: € 0,34 tot
1,84 per m2 (jaarlijks) voor
onderhoud van gras/gazon
en € 2,95 tot 5,42 per m2
(jaarlijks) voor het
onderhoud van planten en
heesters.
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Bijlage 2 (vervolg)
Pilotwijk: Crooswijk
Nr. CHALLENGE

OMSCHRIJVING

BESCHIKBAAR BUDGET
(indicatief)

1

Beheer speeltuin Crooswijk

Het beheren en onderhouden van het gazon en
de beplanting van de speeltuin op het
Schuttersveld (exclusief onderhoud bomen)

€ 9.750 (jaarlijks) en €
29.670 (om de negen jaar;
eerstvolgende keer: 2030)

2

Welzijnsactiviteiten

3
4

Beheer Huis van de Wijk
Re-integratie werkzoekende
jongeren

Welzijnsactiviteiten voor volwassenen
Welzijnsactiviteiten voor jongeren
Preventieve dagbesteding
Beheer en exploitatie van De Nieuwe Branding
Binnen het domein van arbeidsparticipatie (werk
en inkomen) ligt de uitdaging in Crooswijk vooral
bij de doelgroep jongeren. De challenge betreft
het verzorgen van 10 vraaggerichte reintegratietrajecten voor 10 Crooswijkse
werkzoekende jongeren (<27 jaar) met een
bijstandsuitkering. De trajecten zijn gericht op
het opdoen van werknemersvaardigheden in een
kansrijke sector. Onderdeel van de
prestatieafspraak is dat kandidaten na het
traject doorstromen naar een betaalde baan van
minimaal een half jaar (duurzame plaatsing).

€ 33.000 (jaarlijks)
€ 43.500 (jaarlijks)
€ 28.750 (jaarlijks)
€ 271.000 (jaarlijks)
€ 2.000 (per traject)

5

Schoonhouden straat of plein In de wijk Crooswijk zijn diverse straten en
pleinen geschikt om te challengen op het
schoonhouden van de buitenruimte. Met name in
een omgeving waar de samenwerking gezocht
kan worden met de ondernemers die er zijn
gevestigd. Bijvoorbeeld: de Crooswijkseweg.

6

Groenbeheer binnentuin
Boerschaplaan

7

Groenbeheer (algemeen)

Afhankelijk van de
werkzaamheden die
worden overgenomen en
het schoonniveau dat
behaald moet worden:
1,00 en 2,00 €/m2
(jaarlijks)
Afhankelijk van
maatwerkafspraken: €
3.000 (jaarlijks)

Het onderhoud en beheer van groen is een
activiteit die zich leent voor een challenge. Een
voorbeeld is de binnentuin aan de
Boerschaplaan. Het onderhoud daar bestaat
hoofdzakelijk uit het maaien en kantsteken van
de grassen en snoeien en onkruidvrij maken van
de heesters. Daar is een jaarlijks
onderhoudsbedrag van ongeveer 3.000 euro mee
gemoeid. A
Het onderhoud en beheer van het groen leent
Afhankelijk van type groen
zich op veel plekken in de stad voor een
en de werkzaamheden die
challenge.
jaarlijks moeten
plaatsvinden: € 0,34 tot
1,84 per m2 (jaarlijks) voor
onderhoud van gras/gazon
en € 2,95 tot 5,42 per m2
(jaarlijks) voor het
onderhoud van planten en
heesters.

