Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
22 februari 2018

Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd
bedrag
€ 500,--

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2018.1

Aanvraag buurt BBQ Staart Oost

Bewoner

Goedgekeurd

Aanvraag winter- en
zomeractiviteiten

€ 1.675,--

Bewoner

Deels goedgekeurd

Aanvraag city basketball
Dordrecht

€ 8.000,--

Bewoner

Nieuwe begroting

Goed initiatief voor de wijk. Alleen was er wel kritiek op de begroting omdat
er vorig jaar met de opening ook een aanvraag is geweest met naar ons
vermoeden soortgelijke posten. Bij onze keuze houden we het bij feiten
vandaar dat we het goedkeuren.
Zomer activiteiten geen bezwaar. Winteractiviteiten zijn naar onze mening
heel erg ruim begroot mede met posten als onvoorzien. We willen de
organisatie niet ontmoedigen met organiseren en toch direct een budget
geven.
Een positieve activiteit zeker dat dit voor een periode van maanden is
waardoor we best bereid zijn een bijdrage te leveren. Alleen wijkwensen zijn
activiteiten van en door de buurtbewoners. In deze begroting komen we heel
veel posten tegen wat direct en/of indirect uit loonkosten bestaan. Met
name de posten reclame en administratie aan professionals uitbesteden is
uitgesloten voor wijkwens. Het is lovenswaardig dat u met uw organisatie
iets hoogwaardigs wil neerzetten maar dan moet je ook passende inkomsten
gaan denken. Wij zijn tot de mening gekomen dat het niet verstandig vinden
dat wij onderdelen gaan schrappen omdat dit invloed heeft op het geheel.
Vandaar dat we aan de organisatie verzoeken met een nieuwe begroting te
komen waarbij onderzocht wordt of andere vormen van inkomsten als
sponsoring, sport gerelateerde ondersteuning deel gaan uitmaken van de
financiering.

2018.2

2018.3

Toegekend
bedrag
€ 500,--

€ 1225,--

€ 0,00

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
5 april 2018

Nummer

Naam wijkwens

2018.3

Aanvraag city basketball

2018.4
2018.5

Aanvraag Amerikaanse
fair
Aanvraag Straatvoetbal

2018.6

Aanvraag skatecontest

2018.7

Aanvraag 4 activiteiten:
Vogelbuurt maakt schoon
Groendag
Burendag
Kerstmarkt

2018.8

Aanvraag Summer Kids
Adventure

Gevraagd
bedrag
€ 6.000,--

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

Bewoner

Afgekeurd

€ 725,--

Bewoner

Afgekeurd

€
12.247,13

Bewoner

Afgekeurd

€ 2.707,50

Bewoner

1/3 deel
goedgekeurd

Bewoner

Goedgekeurd

Bewoner

Afgekeurd

Het budget is bestemd om de cohesie in de buurt te verbeteren. Voor en met elkaar
in de buurt wat te betekenen. Met het budget kunnen we de overheadkosten van
de activiteit ondersteunen. Onder overheadkosten worden in principe geen
loonkosten, consumpties ect. vergoed. Maar er wordt ook gelet op promotionele
posten dat die in verhouding blijven tot wat voor een wijkwens acceptabel is. De
aangevraagde ondersteuning is naar onze mening buitenproportioneel in verhouding
tot een gemiddelde wijkwens. Ondanks dat we sport best wel een onderwerp
vinden wat belangrijk is.
De onkosten worden gedekt door de gegenereerde inkomsten. De bestemming die
is aangegeven voor de bijdragen vinden we geen wijkwens.
Het budget is bestemd om de cohesie in de buurt te verbeteren. Voor en met elkaar
in de buurt wat te betekenen. Met het budget kunnen we de overheadkosten van
de activiteit ondersteunen. Onder overheadkosten worden in principe geen
loonkosten, consumpties ect. vergoed. Maar er wordt ook gelet op promotionele
posten dat die in verhouding blijven tot wat voor een wijkwens acceptabel is. De
aangevraagde ondersteuning is naar onze mening buitenproportioneel in verhouding
tot een gemiddelde wijkwens. Ondanks dat we sport best wel een onderwerp
vinden wat belangrijk is.
Met name dat er door de organisatie veel initiatieven worden gevonden om elders
inkomsten te genereren hebben ons doen besluiten de ondersteuning te honoreren.
Toch willen we er bij opmerken dat hier ook vergoeding voor eten wordt gevraagd
dat niet binnen het pakket van wijkwens valt. Maar omdat dit een klein aandeel is
op de totale begroting maken we hier geen correctie op.
Het afgelopen jaar is één van de evenementen door ons bezocht en is beoordeeld
dat kwalitatief voor het gevraagde budget het aan de magere kant is. Aan de
andere kant waarderen we dat het financieel correct wordt bijgehouden door aan te
geven dat er een bedrag is overgehouden van voorgaande aanvragen. We kunnen
de bedragen alleen vergelijken met andere aanvragen en niet ieder evenement heeft
een gelijke situatie. Mogelijk heeft u een hogere post voor vergunningen.
Het budget is bestemd om de cohesie in de buurt te verbeteren. Voor en met elkaar
in de buurt wat te betekenen. Met het budget kunnen we de overheadkosten van
de activiteit ondersteunen. Onder overheadkosten worden in principe geen
loonkosten, consumpties ect. vergoed. Maar er wordt ook gelet op promotionele
posten dat die in verhouding blijven tot wat voor een wijkwens acceptabel is. De
aangevraagde ondersteuning is naar onze mening buitenproportioneel in verhouding
tot een gemiddelde wijkwens. Ondanks dat we sport best wel een onderwerp
vinden wat belangrijk is.

€ 7.000,--

Toegekend
bedrag
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 902,50

€ 2.400,--

€ 0,00

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
17 mei 2018

Nummer

Naam wijkwens

2018.9

Aanvraag toegankelijk maken
moestuin

2018.10

Aanvraag Urban rollerskate party

2018.11

Aanvraag activiteiten
clubgebouw de Voilier Staart
Oost
Aanvraag diverse materialen
Repair Café
Aanvraag hanging baskets

2018.12
2018.13

2018.14

Aangepaste aanvraag
straatvoetbal

Gevraagd
bedrag
€ 10.600,--

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

Bewoner

akkoord

€ 1.500,--

Bewoner

€ 950,--

Bewoner

Wij stellen 1/3 deel ter beschikking,
dus 500 euro en hopen dat de andere
regiegroepen meedoen
akkoord

Goed dat de moestuin zo
toegankelijk wordt voor mensen
met een beperking
We vinden dat dit heel Dordrecht
aangaat

€ 870,--

Bewoner

€ 734,91

€ 4.938,--

Toegekend
bedrag
€ 10.600,--

€ 500,--

Mooi initiatief, echt een wijkwens

€ 950,--

akkoord

Prachtig initiatief

€ 870,--

Bewoner

Akkoord maar geen garantie volgend
jaar weer

We gaan akkoord maar vragen
ons wel af waarom deze klus niet
door een bedrijf uit Dordrecht
wordt gedaan

Bewoner

Akkoord voor 1/3 deel

€ 734,91

€ 1.646,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
12 juli 2018

Nummer

Naam wijkwens

2018.15

Aanvraag verbreding
programma live stream
materialen

2018.16

Aanvraag wijk BBQ

2018.17

Gevraagd
bedrag
€ 40.510,96
-/- 3 =
€ 13.504,--

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

Bewoner

Afgekeurd

€ 572,50

Bewoner

Deels goedgekeurd

Aanvraag Lanen van Orjanje
BBQ buurtfeest

€ 999,--

Bewoner

Deels goedgekeurd

2018.18

Aanvraag Dordrecht in
dialoog

€ 930,--

Bewoner

Afgekeurd

2018.19

Aanvraag spel en
informatiemiddag MIM

1300.--

Bewoner

Afgekeurd

Het is geen wijkwens.
Aanschaf apparatuur is niet iets voor een wijkwens.
Er wordt 1/3 van het jaarbudget gevraagd. Dat wordt niet
aan 1 wens uitgegeven. Zeker niet half in het jaar.
Eten en drinken komen niet in aanmerking voor een
wijkwens. Omdat hier mogelijk weinig draagkracht in de
wijk is hebben we besloten niet 100% van deze posten te
schrappen en een budget toegekend waar de overhead
kosten van het organiseren voor kan worden betaald.
Bij wijkwensen worden personeelskosten (inhuren
cateringbedrijf), eten en drinken niet vergoed. Een
wijkwens is alles gezamenlijk doen. Dat is de basis voor
een betere verstandhouding in de buurt. Springkussen +
tafels zijn een wijkwens en worden gehonoreerd.
De doelstelling is een ideëel doel maar geen wijkwens.
Politiek gezien is het goed voor de wijk om mensen
mondiger te maken maar daar is het budget van een
wijkwens niet voor.
Voor een middag van 4 uur is dit relatief een hoog bedrag.
Aanschaf materiaal als o.a. stoepranden vinden we niet
passend voor wijkwens. Met een passende begroting zijn
er wel mogelijkheden binnen de wijkwens. Maar voor ons
niet wenselijk zelf in de begroting te gaan schrappen.

Toegekend
bedrag
€ 0,00

€ 250,--

€ 200,--

€ 0,00

€ 0,00

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
9 augustus 2018

Nummer

Naam wijkwens

2018.20

Aanvraag officiële opening speeltuin
Maasstraat

2018.21

Aanvraag straat- buurtfeest

2018.22

Aangepaste aanvraag spel en
informatiemiddag
Aanvraag buurtfeest Land van Valk

2018.23

Gevraagd
bedrag
€ 550,--

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

Bewoner

Deels goedgekeurd

€ 828,--

Bewoner

Deels goedgekeurd

€ 600,--

Bewoner

Goedgekeurd

€ 1.500,--

Bewoner

Goedgekeurd

Goede wijkwens. In de regel honoreren wij alleen
eten en drinken voor evenementen als b.v.
kerstdiner. Anders zijn we van mening dat eten en
drinken als eigen bijdrage moet worden geleverd.
Goede wijkwens. In de regel honoreren wij alleen
eten en drinken voor evenementen als b.v.
kerstdiner. Anders zijn we van mening dat eten en
drinken als eigen bijdrage moet worden geleverd.
Op de opgevoerde begroting hebben wij geen op of
aanmerkingen.
Deze organisatie betekent heel veel voor de buurt en
hopen dat het net als voorgaande jaren weer
succesvol door de buurt wordt ervaren.

Toegekend
bedrag
€ 350,--

€ 503,--

€ 600,-€ 1.500,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
20 september 2018

Nummer

Naam wijkwens

2018.24

Aanvraag speeltoestellen
Maasstraat
Aanvraag financiële bijdrage
kosten voortzetting activiteiten

2018.25

Gevraagd bedrag

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

€ 9.315,--

Scholieren

Goedgekeurd

Bewoner

Goedgekeurd

Het positieve advies vanuit de gemeente heeft voor ons
de doorslag gegeven deze wijkwens goed te keuren.
Niet unaniem maar de meerderheid heeft deze wens
goedgekeurd.

€ 930,--

Toegekend
bedrag
€ 9.315,-€ 930,--

Besluitenlijst Regiegroep Wijkenwensen Centrum
1 november 2018

Nummer

Naam wijkwens

Gevraagd bedrag

Aanvrager

Advies regiegroep

Motivatie

2018.27
2018.28

Aanvraag kerstmaaltijd Reeland
Aanvraag 79 fietsnietjes

€ 380,-€ 18.000,--

Bewoner
Bewoner

Goed gekeurd
Afgekeurd

De gevraagde bedragen zijn heel reëel
Een dergelijk groot aantal fietsnietjes is geen wijkwens
meer. Verder zijn we er niet van overtuigd dat iedere
bewoner de voorkeur geeft om een fietsnietje voor zijn
woning te hebben. Verder missen we een reactie vanuit
de gemeente Dordrecht of is de gemeente Dordrecht
vergeten deze kosten te begroten en wordt dit
doorgeschoven naar een wijkwens om de begroting
kloppend te houden. Zover we uit de informatie hebben
begrepen wordt er binnen de wens ook plaatsingskosten
berekend wat wij vreemd vinden want er is in deze buurt
een lopend groot onderhoud.

Toegekend
bedrag
€ 380,-€ 0,00

