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Beste heer heer El-Khassim,
In uw brief van 11 november 2017 stelt u ons vragen over inzake budget leefbaarheid Wijk Borgvliet. Graag
beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.
Vragen
1. Is het college voornemens het succes dat in de eerste periode van een halfjaar is bereikt verder te continueren in
Wijk Borgvliet?
Antwoord:
De extra activiteiten door de Fitfabriek in wijk Borgvliet worden in 2018 gecontinueerd. Bij deze activiteiten worden
volwassen wijkbewoners, kinderen en ketenpartners actief betrokken. Doelstelling hiervan is middels dit
activiteitenaanbod jongeren respect bij te brengen en de kloof tussen de volwassen en jongere buurtbewoners te
dichten.
2. Hoe staat het college ten opzichte van de visie van de Fitfabriek en kan het college zich in deze visie vinden?
Antwoord:
De activiteiten van de Fitfabriek sluiten aan op het sport- en beweegbeleid van de gemeente. De combinatiefunctionarissen worden ingezet voor de volgende doelgroepen:
- kinderen (2 — 12 jr)
-jongeren (13-18jr)
- inwoners met een lage ses en allochtonen (18 - 65jr)
- mensen met een beperking
- ouderen Ô5+
- sportaanbieders
3. In hoeverre draagt de visie van de Fitfabriek bij aan het vergroten van de leefbaarheid in de wijken?
Antwoord:
Gelet op het gevarieerd aantal doelgroepen worden veel wijkbewoners bereikt met de activiteiten van de Fitfabriek.
Tevens is één van de pijlers van de Fitfabriek het wijkgericht werken. De activiteiten van de Fitfabriek moeten dan ook
altijd aansluiten bij de behoeften van de wijk en/of buurt en dragen zo bij aan de leefbaarheid in de buurt.

4. Is er een gat in de activiteiten van de Fitfabriek en die van WijZijn?
Antwoord:
In de aanpak van de problematiek in Wijk Borgvliet bleek met name op het terrein van de preventieve begeleiding van
jongeren die dreigen te ontsporen, doch nog niet met justitie in aanrijking te zijn, een hiaat te liggen. Voor de aanpak
van de problematiek in Borgvliet is hier een speciale regeling voor getroffen door een intensieve samenwerking op te
zetten tussen Fitfabriek, WijZijn-Traverse en de politie. Dit onder auspiciën van het Zorg en Veiligheidshuis.
5. Zo ja, hoe gaat uw college dit gat dichten?
Antwoord:
Voor Borgvliet geldt nu een tijdelijke oplossing. Een structurele oplossing voor de hele gemeente en alle jongeren die
dreigen te ontsporen zal in 2018 geagendeerd moeten worden.
6. Sluiten de activiteiten van de Fitfabriek aan bij de behoeften van de overlast veroorzakende doelgroep?
Antwoord:
Gezien de huidige situatie in Borgvliet is het reëel te veronderstellen dat de activiteiten van de Fitfabriek een positieve
bijdrage hebben geleverd aan het onder controle brengen van de overlastgevende doelgroep.
7. Kan het college de ontspoorde jongeren, of jongeren die dreigen te ontsporen, voldoende uit de anonimiteit halen
om hen te behoeden voor afglijden?
Antwoord:
Voor Borgvliet is dit nu geregeld en is er een goed beeld ontstaan van de jongeren die extra aandacht nodig hebben.
8. Gaat het college weer investeren in de activiteiten op het gebied van leefbaarheid in de Wijk Borgvliet?
Antwoord:
Zoals reeds eerder geantwoord is ook voor 2018 de extra inzet van de Fitfabriek en WijZijn-T raverse geborgd.
Wij vertrouwen erop hiermee uw brief vooruitlopend op de behandeling in de commissie Commissie Mens en
Maatschappij van 12 december 2017 correct te hebben beantwoord.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Drs. S.P.M. Verstraten,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726.
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