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Oordeel definitief MOP Nijmegen

Geacht college,
Mede namens mijn collega’s van de bij het grotestedenbeleid betrokken
departementen, spreek ik mijn hartelijke dank uit voor al uw inspanningen die
hebben geleid tot uw Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP).
Uw definitieve MOP is op 18 november 2004 door het ministerie van BZK
ontvangen. Dit MOP vormt de basis voor het opstellen van de convenanten in het
kader van de nieuwe periode van het grotestedenbeleid.
De komende GSB-periode ligt de nadruk op het uitvoeren van zakelijke afspraken
en het sturen op duidelijke resultaten die het Rijk en de steden op 24 februari
2005 vastleggen. Uw MOP “Sterke wijken, sociale stad” beschrijft zowel de
problemen als de kansen in uw stad. U staat voor een moeilijke opgave, maar ik
ben er zeker van dat met de uitvoering van het MOP zowel het Rijk als uw stad
een flinke stap zet in de richting van een krachtige stad. Om uw aanpak van de
grootstedelijke problemen te ondersteunen, zijn vanuit het Rijk de financiële
middelen gebundeld in drie BDU’s. Tegenover de weerbarstige problemen in de
stad staat een resultaatgericht GSB III.
In de afgelopen weken heeft de rijksbrede beoordelingscommissie uw definitieve
MOP beoordeeld. Primair is bekeken of het rijksoordeel ten aanzien van het
concept-MOP is verwerkt. Bij de beoordeling van nieuwe resultaten in het
definitieve MOP die geen onderdeel uitmaakten van uw concept-programma is de
nota ‘Samenwerken aan de Krachtige stad’ als toetsingskader gehanteerd.
Bij de beoordeling van de MOP’s is het onderwerp inburgering buiten beschouwing
gelaten. In de prestatielijsten bij het convenant worden wel de indicatieve aantallen
nieuwkomers en oudkomers opgenomen. Het geprognosticeerde aantal
nieuwkomers vormt een indicatie voor het aantal nieuwkomers dat in 2005 moet
worden ingeburgerd. Gezien de wettelijke zorgplicht van gemeenten dient overigens
iedere nieuwkomer die binnen de doelgroep van de WIN valt en zich in 2005 in een
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gemeente vestigt een inburgeringstraject te worden aangeboden. Ook de per stad
weergegeven aantallen oudkomers zijn nog indicatief. De gemeenten worden
binnenkort gevraagd de prognose van het aantal in te burgeren oudkomers te
accorderen. Dit aantal vormt dan de taakstelling voor de gemeente.
Ook het onderdeel volwasseneducatie is niet meegenomen in de beoordeling en
maakt daarom nog geen onderdeel uit van de af te sluiten convenanten.
De steden zullen in het voorjaar 2005 worden uitgenodigd om hun ambitie op het
terrein van volwasseneneducatie per 1 januari 2006 te formuleren.
Oordeel
Het Nijmeegse MOP bezit goede kwaliteit op de BDU’s Fysiek en EZ. Binnen
deze domeinen resteren geen knelpunten meer. De financiële paragraaf is
compleet –met name specifiek met betrekking tot de rijksbijdrage per indicator-.
De afgelopen week heeft er constructief overleg met Nijmegen plaatsgevonden
over het sociale domein, dit heeft al veel punten opgelost.
In de BDU-sociaal zijn over de hoogte en aanwezigheid van de ambities over
onderstaande beleidsvelden nieuwe afspraken op basis van het definitieve MOP
gemaakt. De ambitie voor overgewicht is akkoord maar dient echter nog wel
schriftelijk bevestigd te worden. De ambitie voor de Maatschappelijke opvang met
betrekking tot het vergroten van de doorstroom met 10% is akkoord, deze dient
eveneens nog door de stad bevestigd te worden.
De ambities op het gebied van Vrouwenopvang, Verslavingszorg en Veelplegers
zoals voorgelegd aan de departementen en opgenomen in de Appendix MOP-III,
zijn akkoord. Een voorlopig akkoord is afgegeven voor de ambitie Huiselijk
geweld, de nulmeting en de cijfers herhaalde metingen zullen nog door uw stad
worden aangeleverd. De ambities op het gebied van criminaliteit in
risicogebieden zullen na uitwerking door uw stad in de prestatielijst worden
opgenomen.
Er wordt bij de nulmeting van veelplegers geen onderscheid gemaakt tussen
allochtoon/autochtoon. De stad wordt gevraagd dit aan te vullen.
Het kan zijn dat er parallel aan de afronding van deze brief alsnog knelpunten zijn
opgelost. In dat geval kunt u deze brief op die punten ter kennisgeving
aannemen.
Eerste concept-Prestatielijst voor in het convenant
In het convenant wordt per stad de lijst met prestaties bijgevoegd. De huidige
conceptversie van de prestatielijst is gebaseerd op gegevens uit uw MOP en de
financiële inzet op indicatorniveau op de BDU Economie.
De concept-versie van de prestatielijst is niet bij deze brief gevoegd, omdat het
Rijk zich bewust is van het feit dat de lijst nog een aantal
onvolledigheden/onjuistheden bevat.
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In de concept-versie zijn gearceerd opmerkingen opgenomen die voortkomen uit
de SMART-check zoals uitgevoerd door het externe bureau Companen. Ook zijn
na ambtelijke overeenstemming een aantal gegevens aangepast. Deze zijn
vetgedrukt in de lijst opgenomen. Om tot betrouwbare en afrekenbare afspraken
en dito verantwoording over de resultaten te komen, zijn dit zeer relevante
gegevens.
Aanvullend zijn de afspraken over schattingen en de procesafspraken zoals
opgenomen in de brief ook weergegeven in de prestatielijst. Deze kunnen uiterlijk
bij midterm review definitief worden verwerkt in de afspraken tussen Rijk en
steden.
De eerste concept-prestatielijst zal parallel aan deze brief door het ministerie van
BZK aan uw GSB-coördinator gezonden worden.
Informele herstelperiode
U wordt gevraagd de knelpunten zoals genoemd onder het kopje oordeel aan te
passen. U krijgt hiervoor een informele herstelperiode aangeboden tot en met 19
januari 2005. Ik verzoek u uiterlijk op die datum in een brief van uw college aan
het ministerie van BZK te laten weten welke wijzigingen voor het definitieve MOP
u voorstelt.
Daarnaast verzoek ik u ook de concept-prestatielijst zorgvuldig te laten
controleren op onjuistheden en de nodige aanvullingen te maken. Begin januari
wordt door de accountmanager van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties contact met uw GSB-coördinator opgenomen om deze lijst
zorgvuldig af te stemmen en de lijst te vervolmaken.
Na afstemming wordt uw GSB-coördinator verzocht de prestatielijst uiterlijk 19
januari 2005 met de juiste cijfers en gegevens ambtelijk te retourneren aan de
BZK-accountmanager.
Deze lijst wordt vervolgens na de laatste check door de departementen officieel
voorafgaand aan het bestuurlijk overleg begin februari ter goedkeuring aan u
voorgelegd.
Indien de bovengenoemde knelpunten ook na de informele herstelperiode blijven
bestaan, dan staan verschillende wegen open. Het Rijk kan voor de BDU Fysiek
een voorwaarde aan het verlenen van de rijksbijdrage opnemen in het convenant
en in de beschikking. Ook kan het Rijk voor alle BDU’s besluiten tot het verlagen
van het budget en dit in het convenant opnemen. U heeft vervolgens na de
ondertekening van het convenant tot aan het verlenen van de beschikking de
ruimte om in de formele herstelperiode het knelpunt alsnog op te lossen. Na de
beschikking van de verlening van de rijksbijdrage kan eventueel bezwaar worden
aangetekend. Als uiterste consequentie zou het Rijk de ondertekening van het
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convenant met de stad kunnen uitstellen tot de belangrijkste knelpunten zijn
opgelost.
Convenant
In het convenant worden zowel de prestatielijst als ook een aantal algemene
bepalingen opgenomen over onderwerpen die bij de uitvoering en uitwerking van
het grotestedenbeleid in 2005 t/m 2009 aandacht verdienen.
De intergemeentelijke afstemming is hier een voorbeeld van. Het MOP is geen
onderdeel van het convenant. Dit betekent ook dat er geen rechten kunnen
worden ontleend aan eventuele in het MOP opgenomen aanvullende
subsidieverzoeken.
Begin februari wordt bestuurlijk overleg gepland tussen een bestuurlijke delegatie
van de G30 en de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.
Voorafgaand aan dit overleg ontvangen alle steden een brief van de minister voor
Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties met daarbij het ontwerpconvenant
voor de betreffende stad inclusief de prestatielijst, de rijksbijdragen en de
ontwerpbeschikkingen ten behoeve van besluitvorming in uw college.
Na besluitvorming in het bestuurlijk overleg en de ministerraad kan de
convenantondertekening plaatsvinden. Deze ondertekening vindt plaats op 24
februari a.s. namiddag door de drie BDU-beheerders en een lid van uw college. U
ontvangt hiervoor separaat een uitnodiging.
De komende weken hoop ik samen met u de laatste knelpunten op te lossen,
zodat het Rijk met uw stad op 24 februari 2005 aanstaande het convenant kan
ondertekenen.

DE WAARNEMEND DIRECTEUR-GENERAAL KONINKRIJKSRELATIES EN
BESTUUR,

H.J. Schartman
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