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DOEL: Besluiten
Het college is op grond van de Algemene Subsidieverordening bevoegd tot het vaststellen van het
prestatieplan 2012 van de stichting DOCK Haarlem.



Onderwerp: Prestatieplan 2012 Stichting DOCK Haarlem
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1. Inleiding
Met de stichting DOCK Haarlem willen wij voor 2012 afspraken maken over de
uitvoering het welzijnswerk in Noord, Oost en Schalkwijk. Hiervoor heeft DOCK
een prestatieplan 2012 ingediend. Dit plan sluit aan op de kaders die wij in onze
nota ‘welzijnsinzet 2012’ van 6 juni 2011 hebben vastgesteld. Daarnaast geldt als
leidraad de focus van inzet welzijnswerk in aandachtswijken vanuit de
wijkprofielen die hiervoor zijn opgesteld. DOCK draagt bij aan de vernieuwing van
het welzijnswerk door deelname aan praktijkwerkplaatsen vanuit HOF 2.0.

2. Besluitpunten college.
1. Het college besluit aan stichting DOCK Haarlem een subsidie te

verstrekken van € 2.803.941,- voor de uitvoering van het prestatieplan
2012.

2. Het college besluit de kosten van dit prestatieplan te dekken uit programma
3, beleidsveld 3.1. (Sociale samenhang en diversiteit)

3. De instelling ontvangt daags na het besluit informatie.
4. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Samenleving gezonden.

3. Beoogd resultaat
DOCK zet door middel van activiteiten en diensten in op het verminderen van
maatschappelijke uitval en richt zich hierbij vooral op kwetsbare burgers. Zij zijn
vaak minder vaardig om hun sociale netwerken in stand te houden. DOCK biedt
activiteiten en diensten aan waardoor zij weer ‘meedoen’ aan de samenleving.
DOCK faciliteert ook weerbare en betrokken burgers bij hun inzet voor anderen.
Als focus geldt inzet in gebieden waar problemen zich stapelen en waar de sociale
samenhang onder druk staat. DOCK draagt onder meer bij aan:

 Effectueren dat welzijnswerk vooral plaats vindt in de aandachtswijken
Delftwijk, Indische Buurt Zuid, Slachthuisbuurt, Parkwijk, Boerhaavewijk,
Europawijk en Meerwijk.

 Het samenbrengen van groepen in buurten met verschillende leefstijlen en
achtergronden. Opbouwwerk in De Hamelink (Slachthuisbuurt) en de
inloop in Delftwijk (herstructurering leidt tot afname buurtbetrokkenheid)
zijn hier voorbeelden van.

 Makelaar in het project BUUV leidt tot vernieuwende manieren om mensen
aan elkaar te koppelen voor wederzijdse dienstverlening.

 Als gebruiker van de ‘nieuwe’ Ringvaart (stimuleringsgelden 40+
Boerhaavewijk) activiteiten uitvoeren die zowel ‘halers als brengers’ bij
elkaar brengt.

 Samenwerken met corporaties in project De Kas met als resultaat een
economische buurtbroedplaats (startende ondernemers) in Meerwijk.

 Huisbezoeken, in 2012 ook aan allochtone ouderen vanaf 65, biedt ouderen
steun om langer zelfstandig te blijven wonen. De dagarrangementen zijn
een goede alternatief ter vervanging van dure en voorheen geïndiceerde
individuele dagbesteding vanuit de AWBZ.

 Inzet via inloop in huiskamers en projecten ‘buiten spelen’ dragen bij aan
versterking van competenties bij kinderen die deze niet ‘vanzelf’ vanuit de
thuissituatie meekrijgen.
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 Moedercentra dragen bij aan het vergroten van de economische
zelfstandigheid van vrouwen via de opleiding Helpende Welzijn 2
waardoor zij zich kunnen kwalificeren als gastouder. In het Vadercentrum
(pilot) ondersteunt DOCK vaders in hun rol als opvoeder en stimuleert hen
betrokken te raken bij de buurt waarin hun kinderen opgroeien.

 Vanuit focus op gezondheid en in samenwerking met de Doetuinen Groep
uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar realisatie van moestuinen in
Delftwijk of Schoterbos.

4. Argumenten

Focus aandachtswijk’
DOCK voert welzijnswerk uit in zeven van de acht aandachtswijken. Dit betekent
méér inzet in buurten waar de sociale samenhang onder druk staat en minder inzet
in buurten waar mensen zichzelf kunnen redden en op eigen kracht initiatieven
nemen. Dit is in lijn met onze vraag naar welzijnsinzet 2012 (collegenota 6 juli
2011) en de analyses uit de wijkprofielen. Het werk van DOCK is in lijn met de
nota ‘Welzijnswerk klaar voor de toekomst’ (doelgroepen en functies).

Bijdrage realisatieProgrammabegroting.
De uitvoering van welzijnswerk door DOCK levert een bijdrage aan de realisatie
van gemeentelijke doelen van programma 3 Welzijn en Zorg uit de
programmabegroting 2012-2016.

Vernieuwing welzijnsbeleid.
DOCK levert als belangrijke uitvoeringspartner een bijdrage aan de vernieuwing
van het welzijnswerk door deelname aan de praktijkwerkplaatsen vanuit HOF 2.0.
Dit vindt onder meer plaats in de praktijkwerkplaats ‘wijkcoach’
DOCK voert de kanteling uit binnen de WMO door voorheen (dure) AWBZ
geïndiceerde zorg aan te bieden via dagarrangementen in de eigen accommodaties
en met inzet van vrijwilligers.

5. Financiële paragraaf.
In de gemeentebegroting 2012 is de subsidie aan DOCK opgenomen onder de
kostenplaatsen 2302-4756-1000, 2345-4756-1010 en 2346-4756-1110. Het
prestatieplan 2012 past binnen de financiële kaders. DOCK heeft de taakstelling
van € 30.000 per 1-1-2011 tlv Flankerend Ouderenbeleid verwerkt.
DOCK heeft dit onder gerealiseerd door in Delftwijk uit te wijken aar een
goedkopere locatie voor de huiskamer, de aanloopkosten huisbezoek allochtone
ouderen in 2011 te nemen, minder activiteitenbudget voor ontmoeting en stopzetten
bijdrage aan Surinaamse ouderen.

6. Kanttekeningen.
DOCK is betrokken bij de pilot voor een wijkcoach in Boerhaavewijk. Indien dit
leidt tot een andere invulling van personeelsmatige inzet zal DOCK een voorstel tot
bijstelling van het prestatieplan voorleggen.
In de periode 2012-2018 staat DOCK voor de opgave om een bezuiniging van ruim
€ 300.000,- te realiseren. In 2012 krijgt dit onder meer vorm via gefaseerde afbouw
van Stuif activiteiten (per 2013), afbouw van de stedelijke inzet voor diversiteit.



7. Uitvoering
Conform de Algemene Subsidieverordening.

8. Bijlagen
Het prestatieplan 2012

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester




























































































































































