MEMORANDUM

DATUM

25-6-2020

AAN

Provinciale Staten

VAN

Gedeputeerde Van Muilekom

ONDERWERP

RGW: Aanvullende informatie n.a.v. commissiebehandeling SV Vitale Wijken 17 juni jl.

Geachte dames en heren,
Tijdens de commissiebehandeling van het SV Vitale Wijken heeft gedeputeerde Van Muilekom u op
een aantal punten nog wat aanvullende informatie/toelichting toegezegd.
Hierbij stuur ik u die namens hem toe,
Met vriendelijke groet,
Marie Louise Engelsman

1. Onderzoeksrapporten over de problematiek in de Vitale Wijken en evaluatie van de eerdere
(Vogelaarwijk)aanpak (op verzoek van Forum voor Democratie)
https://www.josvdlans.nl/publicaties/201106%20Visitatie%20wijkenaanpak%20Deel%201%20-%20Eindverslag.pdf
https://www.echtovervecht.nl/images/Ambitiedocument_Samen_voor_Overvecht.pdf
https://leefbaarometer.nl/resources/Leefbaarheid%20in%20Nederland%202018.pdf
https://www.rigo.nl/wpcontent/uploads/2018/11/RIGO_Research_en_Advies_Veerkracht_in_het_corporatiebezit_K
wetsbare_bewoners_en_leefbaarheid-november-2018.pdf
https://www.ggdru.nl/fileadmin/Adviezen/Bestanden/Documenten/Rapporten/Gezondheids
monitor_volwassenen_en_senioren_2016_GGD_regio_Utrecht.pdf
2. Aanvullende toelichting financiële dekking en vergelijking Steunpakket Cultuur (op verzoek
van SGP)
• De provincie is voornemens in totaal € 8 miljoen ter beschikking te stellen voor de Vitale
Wijken aanpak. Dit wordt deels gedekt met de € 4 miljoen die reeds in de begroting 2020
is opgenomen. Voor het overige deel is een claim opgenomen in de Kaderbrief om dit te
dekken uit de algemene middelen bij de begroting 2021.
• Totdat deze middelen daadwerkelijk worden toegekend wordt het resterende bedrag
voorlopig gedekt uit de bestemmingsreserves van IGP/RAP (50%) en Binnenstedelijke
Ontwikkeling (50%). Dit is nodig omdat we op dit moment een juridische verplichting
aangaan voor het gehele traject.
• In de praktijk zal op deze reserves geen beroep hoeven worden gedaan, aangezien de
uitbetaling van de Regiodeal in twee tranches geschiedt, namelijk dit najaar en een jaar
later. Voor de uitkering dit najaar staat het bedrag reeds op de begroting en voor het
tweede deel landt het dus in begroting 2021.
• De vergelijking met het steunpakket Cultuur is deels begrijpelijk, maar is een andere
situatie. Voor de Vitale Wijken aanpak worden nu reeds overeenkomsten gesloten met
derden (Rijk en 4 gemeenten) voor in totaal 8,0 miljoen. Bij het Steunpakket Cultuur
wordt op dit moment nog geen juridische verplichtingen aangegaan voor 2021. Daar
wordt binnen het totale Steunpakket van 6 miljoen voor 5,25 miljoen een beroep gedaan
op de algemene middelen. Daarvan dient een deel al dit jaar ter beschikking te komen

(3,25 miljoen) en een deel (2,0 miljoen) pas in 2021. Vandaar dat daar een scheiding
wordt gemaakt tussen direct 3,25 miljoen te onttrekken aan de algemene reserves en een
deel op te nemen in de begroting 2021, zoals beschreven in de Kaderbrief.
3. Versterking afspraken met Amersfoort vwb de sociale component in de aanpak? (In
aanvulling op vragen CDA op dit vlak)
In de Samenwerkingsovereenkomst met Amersfoort zijn dezelfde vijf hoofdthema’s centraal
als in de overeenkomst met het Rijk, Utrecht, Nieuwegein en Zeist, namelijk: (1) wonen,
gezonde leefomgeving, groen en duurzaamheid, (2) gezondheid, (3) onderwijs, (4) participatie
en armoede en (5) veiligheid en ondermijning. Op doelniveau zijn deze hoofdthema’s in de
overeenkomst met Amersfoort verder uitgewerkt. In het vervolgtraject zal extra aandacht
worden besteed aan het vertalen van met name de doelen op het gebied van participatie en
armoede en onderwijs naar concrete inzet en aanpak. De gemeente Amersfoort hecht eraan
deze inzet en aanpak samen met de bewoners vorm en inhoud te geven. Door de Coronacrisis
is dit de afgelopen maanden maar beperkt mogelijk geweest. De provincie zal samen met de
gemeente nadrukkelijk aandacht besteden aan de versterking van de inzet op de sociale
thema’s, zodanig dat de fysieke en sociale maatregelen met elkaar in balans zijn.
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