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Dit numÍÉr gaat voor het grootste deel over Íwelziinsplanning" in de

wtjk.
Op-de Algenene Velgadering van bervonersorgànlsaties van 5 november is
dàarover gepraat. Er wordt verslag van gedaan.
In het oude Noorden vond op 9 november een konfrontatie plaats van
beronersorganisatie en de wethouders Den Dunnen en Van der Have over
het welzijnsbeteid, Ook daarover een bericht.
Verder een stuk waarin info ie wordt ven over de meente ke

t
en P ann n9
lën-aloEte, voor de fijnproevers een aantal kritl§che aantekenlngen
bij een aantaf onde rdelen van de gemeenteliike plannen'

élonderalag 70 deqetnber vihilx eeD tireetle

bijeehkonsx plaats íàn ale ALgenene Verga-

iletiàg van be,ionetsorganisaxies orer àet

welzijn iD de wijk. Pfaaxs, B.o,F..
Persoonssttaat f4.
IVa di.skussie in de ntijken wottlt dan bespzo-

ken vat de bevonetsorqanisaxies gezanenliik

te àoen Éxaat.

Op



0p 5 november stelde de A.Igemene VergaderÍng

Taken van deze werkgroep:

- d€n van voorstellen voo! een gezaíÉnltJke aanpak

- voorbcreldlng l0 d.ceÍÈer
- kontaktpunt van overleg en lnfornatle tusson de [iJken

SarEnstelllng van de [erkgroept Cock KlarLs r JannLe Spcor

(tblfshaven), Jack Hoogstrat€n (Spangen) 
' tbnnle KrootJes

(FelJenoold ), oude Noorden en Orde ï/esten, Leo Plnxten
(HUlesluls), Jan Vaessen, AníÉ van Veenen (I.o.R.).
Adrest Pleter de Hoochleg L2O, 76,77.66.

ÍBestrtJ4 dq qltqas".
een ller roe p

lnt

VIDEoF ILl,pJE ,,BESïRIJD DE UIII{ASÍ over rrclzlJn en

bezulnlglngen in de rijk.

Jan Schult maakte ln opdracht van het I.o.R. een

gefthd verslag van de diskussle in de AlgeíÍÉne

Vergaderlng van 5 novemtÉl en van de konfrontatle nEt

de nethqrders in het oude Noorten.

Het filmpJe Is op 23 november klaar en kan dan rorJen
gebruikt ln de rljken.

Aanvragen I.o.R.r Loes van Dongen
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VERSLAG A.V. 5-11-'8I: DEEL 1I
II.WIJKWELZIJNSPLANNINC VOLUI4EBELEID/ BEZUINIGINGEN.

Anne vàn Veenen leidt dit punt In:
De a[6teliJke wukÍelzljnsplannÍng ls aI een aàntal

keren onderwerp van bespreking geweest. lve hebben 1n de A.V. voor-
en nadelen op een rijtie gezet, zodat wiiken beter tot een stelling-
name konden koínen. Eovendien werd op bepaalde punten gezamenliik
stelling genomen.
ïhans ls aan de orde:
r het systeem van de lvWP is thans goed bekend; hbe ziin de ervaringen

ernee?
x ook ls- sinds twee rveken- bekend hoeveel geld voor de lvllP beschik-

baar is. Niets. Integendeel.
= Hoe wordt gewerkt aan de l{lvP tn de $iJkeni hoe te reageren op de

bezuinigingen?
DELESIIAVEN BIJVOORBEELD
F,iöö-RlIdëi;-ri -OëIl§Éàven hebben de betoners- allang voordat er

eëi-ï-mbtetilte t{WP- zelf de wijkwelzijnsplanning tersprake was van
hand genofien. 0e wWP kende enkele doelstellingen dle overeensteÍden
met dle van het Bijkorgaan: goede samennerklng tussen bewoners en
InsteLlingen; gezamenlijke aanpak van lverk, verdelÍng flnanciën'
etc. Zo knam er een eigen welzijnsplan,
Hoetrel het niet volgens de regels van de gefieente Ías opgesteldt
nas de kÍalltelt en vooral het demokratlsch gehalte ervan beter.
De geneente aksepteerde het, oÍdàt er toch geen geld was om in
alle wtJken m{P-groepen in te stellen. líel ktranen er ambteliike
$vP-koörd inatoren . 'n tlwP-plan dlende exakt aan te geven welk rverk
onder I'zorgrr, "edukatie", "dlenstverlening" r etc. werd verricht.
Bij aUe werk moesten aantallen worden vermeld, bijvoorbeeldr
hoeveel Marokkanen, Turken, bejaarden, peuters. AI met aI een werk-
wiJze die nlet aansloot biJ de werhrijze van het Íijkorgaan.
Als klàp kwàm daarbij dat kortgeleden blèek dat voor alle plannen-
dle Ípt zoveel energie en tiJd door de lllJk wören opgesteld- ,-
geen cent beschikbaàr knam. Integendeel, Delfshaven moet ruim één
ton inleveren. De maat as daaríIee vol: Delfshaven stopt net Íneedoen
aan de rve IzlJnsp lannlnq.
3an van Lent. In Bloemhof wordt in samenwerking ÍIÉt de instellingen
aan een IVWP-plan meegenerkt, 't Volunebeleid is nog niet besproken,
Jack Hoogstraten. In spangen een vergelijkbare voorgeschiedenis
àlls nrr :[n DéIfstraven .
Bewoners en instel.Iingen leverden apart hun blJdragen. De ambtenaar
llWP stel,Ce dat er nog wel wat geld beschikbaar kwam. Thans drastlsch
aangeslagen: f 216.000,- lnleverenl Spangen heeft nog geen standpunt
bepaald.
lqap q9!khq{q. In Feyenoord ls het beleldsplan Feyenoord.Íeen ÍlJk om

ln te hulzen en te hui Ien" pas qereed.
ook Feyenoord moet thans inleveren. Standpu^t in de rijk:
aan snijden ln voorzleningen doen we niet nÉe.
Mevr, A. Luyendljk. In Crooswijk ts het volumebeleld nog nlet bespro-
ken; Ïan àl de cfjfers in de nota volumebeleid wordt.Jedofi dutdeliik
is de grove aanslag op de voorzienlngen in CroosniJk van 6 ton.
TegeltJk Ieest ze dat Rotterdam er een dure zevende nethouder bij
krtJgt. Ze pleit voor een gezamenlljke stelllngnahe van de wljken.
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Toon Lambreots: In het Oude Westen wordt ln sànÉnterking Inet de ln_
íféfnnïïeÍi-(toa Is ii-T'efj:-iTíàiËn-T-aan een [wP-p1an gewerkt. 0e geneen-
tellJke procedure (= vraag om allerle1 cijfers) sluit totaal niet aan'
Cljférs ieggen nlets over de kÍaliteit van de voorzienlngen enlof
próblemen. Deze kritiek geldt ook de nota VoluÍEbeleid'
]t 0ude Westen moet f 7O0.OOOr- inleveren. VoorloPig standpunt lsl
als er ingeleverd moet torden moet het ons wel duldeliik zlin taarom
en ten beÀoeve van wie of wat. Bovendien moet er ruimte bliJven
voor vernieurving in het werk. a.s. Maandag behandeJt de aktlegroep
het voorstel om te kàppen met de l]ylvP, en de ktestie aan de orde te
steflen in de cie. Wiikaangelegenheden.
Jo de Haan: ln Vreenljk is het volumebeleid nog nlet besproken.
f65-3Ë6Ëftnq: Ti-lÍiÏ3tr,,is wiist men de bezuinigingen, zoals thans

,epresenGefi, volíËË-t van de hand 
' 

oÍndat volstrekt verkeerde
prioriteiten zijn gesteld' Men vindt een gezamenllike stellingname
en aktie mét andere ryliken gewenst.
Rob Janssen zegt de reakti
wiJst erop dat Middelland
zitten: de wij4pn
De zaak ls overige
Tot dusver hebben

ei tot dusver te kunnen begriipen. Hii
Nieure llesten ln een ultzonderliike positie

gen ef oen bij I
ns nog niet besproken In de wiJken.
de aktiegroepen samen ÍÉt de instelllngen een start

gemaakt íEt de ltllPi een ambtenaar was daarblJ nlet betrokken.

Anne van Veenen vat samen!

Een aantal wtjken hebbe
xonklusiè: Bewoners heb

n aI besloten om om deze reden af te haken'
ben behoefte aan het foríuleren van hun

oma een maar te ren.

A. de meeste wijken ziin t.b.v. de lvwP aan de slag gegaan in sanen-
lleiking met de lnstellingen in de $iik. De wiJze ,aarop de niikeh
aan de slag gaan voldoet nlet in de ogen van de geneente. Zoals
de gemeente de zaak Í1I aanpakken (procedure met onderveldeling
in ierksoorten, cliferties over deelname en groepen) is onbruik-
baar voor de wlJken.

B. (Hugo Mulder)! 't ttwP-plan rvordt nlet geënt op de resultaten van
het overleg ln de wliken, maar wordt toegeschreven naar het
beschikbarè budget als gevolg van het voludÉ- en bezuinigingsbeleid.

belanoen: zi
den Hartog, Provenierswiik

re
).

z t

III. BEZUINICINCEN / VOLUMEBELElD.

Anne van Veenen: onlaEgs hebben aIIe rvijken de nota volumebeleid
onwangen. In december a

de dàarln verÍElde bezuin
I neemt de gemeenteraad een besluit over
igingen. Er ls een fikse ekonomische krisis.

0p alle fronten moet bezuinigd worden. Daar kunnen we niet omheen.
Loes Siemsen is van mening dat op de verkeerde zaken bezuinigd lrordt.
ook @_.!gls!gÀÍ! v
richt zUn op vergrot
lrerk wordt pas sinds

lndt het onJuist dat op voorzleningen d1e ge-
lng van de zeggenschap van bewoners (rt opbouw-
t1ón jaar gesubsidieerd) nu al $eer bezuinlgd

wordt.
Roel van Veldhuizen onderstreept dit en wdstook op falend gemeente-
beleid op talloze punten.
Frans overyveg vindt het belacheliik dat op de nodige $iJkvoorzieningen
EËÍfiiE?'rror-a t, en dàt andere zai<en buiten schot bliiven' zoals
deelgeÍ,Eenten, IywP e,d.
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Jan Vaessen wust erop dat ln prlncipe alle gemeenteliJke sek(oren
voor een geIIJk percentàge ààngeslagen worden. De geíEente zegt
berrust te klezen voor een a-polltieke, algemene bezuiniglngsaanslag,
oídat biJ polltieke keuze vóöraf de motlvatie dlr ln te leveren zo(,l
afnenen. Polltleke prlorlèitstelling zal achteraf plaatsvlnden.
HtJ attendeert erop dat het onJulst is alleen maàr te praten over

ontbreekf. BedriJven In de hèven? Werkgelegenhetdsverrulnende maat-
regelen? llet [elke garantie?

bezulnlglng! voor een belangrlJk deel gaàt het om beleidsombuiglng.
UIt-e voorJaarsnota (Junt '8I) bliJkt dat de geíÉente bfj-ongeífF
zlgd beleid ln I:,86 ÍrÉt een tekort zit vàn f 6I mtlJoen.
De lL-135 ml[oen die de geflÉente moet rbezuinigeí' wordt berelkt door-
dat de gefleente zegt nog eens r S0 mtlJoen nodig te hebbe^ voor
bestuurlijke plioritelten (relke?), bovendl€n rordt ca 40Í rlsico-
dekklng toegevoegd voor flDgellJke tegenvallers.

Verileze infornaxie.
't Bedrag van f Il5 mluoen moet rorden bezuinlgd op een belnvloed-
baat deel van de gefiÉentebegrotlng ad I l/4 fillJard, De voor-
zlenlngen dle vallen onder de llltP ( o.aspee ltuinen , Íijkgebounen, bqurt-
en clubhulzen, .aadslleden, dienstencentra, etc.) + rt stedeltJke
welzlJnslerk (koepels, jongerenvoorzlenlngen, vormlngstnstltuten,
volwassenenedukatte , etc.) kosten ca 88 mtljoen.
0p de voorzlenlngen dle vallen onder de XIF-ffit 5,2 mtuoen bezul-
nlgd torden. 0p stedeltJke relzlJnsvoorzlenlngen 214 mtUoen.
Jo de Haan konstateert dat elk zicht op waar de ombulglngen heen gaan

de verscJrillende rUken naar yoren ls gebracht.
Bewonersorganlsatles hebben dutdelijke ldeëen over herschlkklng en
bestedlng van gelden; de uitkoosten dèarvan moeten verzaDeld torden;
daàana moeten tle ln A.V.-verband bezlen of en zo Ja nelke aktie
gezamenltJk te voeren ls.
BesTote[ wotitt:
het voorstel van Arle van RetJ íiee te neÍÉn naar de trijkent
het verslag van deze vergadellng zal blnnen één reek aan bewoners-
organlsatles [orden toegezondeni uit deze velgàde.lng zal een trerk-
groePJe worden gevornd om bespreklng van materle en eventuele aktle-
mogellJkheden te ondelzoeken en voor te berelden,
--In ile *etkgroep nenen zixxihg: Cock Xla.ls (Dèlfshaven), Jack Hoog-
gtraten (Spangen), Ceeg den Hartog ( ProventersntÍk ) , 8en ltusch of f,aàp
Berkhort (Feyenoord/N.E. ) r Leo Plnxten (Hlllesluls) en Jannte Spoor
(Delfshaven); ondersteunlng door buro I.0.R,

rv.vERsLAC 4.y.:VERCADERTNC 23-2 J. r.
akkoord.

V,VOLCENDE A.V.

Arte va^ RelJ stelt dat de clJfers nel duldeltJk rÈken hoe rveinlg cr
f.5.r. wifl<v-oorzte^1n9en tot dusver is gelnvesteerd.
Des te sterker voor de rlJken ls de argumentatle, dat van dat
klelne beetJe nlet veel bezulnlgd kan rvorden.
Rob Stebellnq stelt dat vroeger beleld gevoerd ïerd zonder beÍoners-
lnvloed. DankzlJ belronersinvloed ls er neer rulnte gekoÉn voor
woon- en wlJ kvoorzleningen . Nu er bezulnlgd moet rvorden, ïordt oider
het motto:,we moeten allen inleveren'r tÍeer zonder betronerslnvloed
beleld orngebogen.
4rl9 van RetJ vlndt het van belang thans te koflkretiseren llat doo!

f0 debt ben 20.00 uur, kantoor 8.0.F. - Persoonsrtraat l2-lt
JVltrlelI,rltEr
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