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Onderwerp
A

STARTEN 2021 MET

1.

Staat van de stad: Wij willen de staat van de stad in beeld brengen,
waarbij wij willen inzoomen op de verschillende wijken zowel vanuit
sociaal economisch als vanuit welzijnsperspectief. Dit met als doel een
perspectief te bieden voor de nieuwe raad

Door fracties benoemde elementen

-

-

-

B

MOGELIJK KLEINER ONDERZOEK 2021

2.

Kindermishandeling/ Jeugd, met als Startpunt de wijkteams/ de
jeugdzorg :

-

-

Leefbaarheidsbudget: bereiken we onze doelen met
behulp va de wijkplatforms en dorpsraden ; ook in
relatie tot burgerparticipatie (voorbeeld Rotterdam)
ook en m.n. ihkv ouder worden.
Levensloopbestendig wonen in de wijk: zijn de
voorzieningen er wel en is het wel wijs beleid?
Het heeft ook te maken met participatie in de wijk
Wijken/segregatie (sociale woningbouw vs nieuwe
woningen, niet in buitengebied en spoorzone maar
waar dan wel en wat is effect op leefbaarheid
veiligheid en segregatie)

Hoe effectief cq goed is het beleid, heeft het
resultaat
Heeft Vivera niet te weinig mensen, zijn cliënten wel
in beeld en in hoeverre is het weer terug brengen
naar de wijkteams na behandeling in 2e lijn wel
realistisch cq mogelijk
de uitvoeringspraktijk van de jeugdzorg. De
effectiviteitsvraag, krijgen we wat we vragen? Een
groot deel moet je toch decentraal inkopen ondanks
onze nieuwe werkwijze. Wij vragen heel veel,
krijgen we ook wat ze beloven en is dit een redelijke
prijs?
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3.

OVERIGE GENOEMDE ONDERWERPEN 2021
Ambulant jongerenwerk

4.

Armoede
Met name aandacht voor werkende armen/stille armoede

5.
6.

(optelsom) Lokale heffingen
Duurzaamheidsbeleid/klimaatbeleid/ Regionale energie transitie

7.

Bibliotheek:

8.

Grip op grote (investerings-, cq infrastructurele ) projecten

2021)

-

Problemen rondom jeugd in het Develpark en ook
op andere plekken in de buitenruimte. Er zijn 2
ambulante jongerenwerkers en er is Diverz hoe
effectief is de inzet. Hoeveel geld wordt er in
gestoken en welk resultaat behalen we nu?

1. Met name de groep die net boven de grens van de
regelingen zit
2. Armoede, komt er een evaluatie van het armoede
beleid in 2021? M.n. richting toekomst en als input
voor nieuw raadsprogram

1. Doet de gemeente de geode dingen, worden
inwoners gefaciliteerd om over de brug te krijgen.
Hoge ambitieus lijken vooralsnog papieren tijgers.
Subsidies van het Rijk nog niet van de grond
gekomen, een vergelijking met andere steden is
interessant. Regionale aanpak: maar hoe zit het nu
in Zwijndrecht, qua invulling en qua resultaten
2. Resultaten energietransitie
3. Energietransitie, aardgasloze wijken

Veel subsidie, past het budget bij wat ze doen, blijft de
subsidie wel voor zwijndrecht? Ihkv de kadernota
bezuinigingen bleef onduidelijk wat zwijndrecht nu gaat
missen door veranderingen van bibliotheek in zijn geheel
Wordt er steeds vooruitgeschoven en dan bij wijze van
spreken een kapitaalverstoppertje gespeeld? Ook irt
onderhoud van de wegen/kapitaalgoederen ( wordt er
doelmatig gewerkt in de zin van werk met werk maken)
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Inwonersparticipatie/communicatie (zie ook 2 onderzoek naar
wijken)

2021)

-

-

-

Als facet van andere onderzoeken of apart. Als vb
RES, hoe worden inwoners betrokken en bereikt en
wat zijn daardoor uiteindelijke resultaten. Hoe staat
het met de brug van gemeente naar gemeenschap
in communicatie en bereik eigenlijk?
De gemeente betrekt inwoners onvoldoende bij
projecten. Hoe kunnen we onze communicatie beter
krijgen, inwoners beter betrekken/ participatie,
social media beter inzetten. Betrek hier ook de
bekendheid effectiviteit van de wijkteams en Vivera
bij.
wat verwachten inwoners van ons qua participatie
en communicatie’.

10. Evaluatie van inkoopbeleid

Er moet meer getoetst worden op kwaliteit, leveren ze wat
ze afgesproken hebben

11. Welstand

Op welke manier heeft de raad invloed op de welstand, op
basis waarvan nemen wij onze beslissingen, welke mensen
zitten in de welstandcommissie, wie is de opdrachtgever,
waar halen zij de kaders op.

D

LONGLIST

12.
In 2024/2025: Onderzoek afval evalueren

Wat is er gebeurd n.a.v. het onderzoek uit 2020

