Notulen regiegroep BBC 30 juni 2014

-

Aanwezig

Bewoners Da Costa: Emmy Bruin, Eva Helmond, Joke Bakker, Jan Disseldorp, Jaap van der
Steen
Bewoners Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter), Jaap Terweij
Gast: Ruben van der Laan
Wijken en ABC: Lineke Marseille, Ciska Rensen (buurtcoördinator Da Costabuurt), Jessica ter
Maat (wnd buurtcoördinator Bellamy-/Borgerbuurt) , José Estevau (ABC)

Afwezig

Carla Böhncke (Bellamybuurt), Conny van IJl (Borgerbuurt); Frans Vlietman (wijkmanager)

1. Opening (agendavaststelling en mededelingen)
Stand van zaken Thea (Emmy zorgt voor kaart)
Welkom aan Ruben van der Laan; Ruben vertelt over zichzelf en beantwoordt vragen. De Regiegroep is enthousiast
over de manier van offreren door Ruben: betaling naar waardering, 90, 110, of 120 euro. Hij stuurt zsm een offerte

naar Lineke.
2. Verslag 2 juni 2014
Over de inhoud:
- opmerking over voorzitter (laatste zin van het verslag) nuanceren.
- Emmy mist in het verslag haar opmerking over de onduidelijkheid rond de gebiedsagenda, wat is de rol van
professionals, en wat van burgers.
Naar aanleiding van:
- Bellamybuurtbewoners Nathasha en Maghaly, willen na de zomer komen kennismaken
- Evenement rond voetbal en cultuur op Kwakersplein is niet gelukt.
- Bloembakken in de Bilderdijkstraat worden nu snel aangeschaft op de markt. Jessica communiceert naar aanvrager mw
Haemels dat zij eventueel Joke en Jan daarbij kan inschakelen.
- Initiatief Hallenkwartier zou in deze vergadering terugkomen (zie actielijst). Verbindende factor voor alle betrokkenen
en bezoekers in de buurt is voorlopig De Hallen. Emmy zal terugkoppelen wat zij van bewoners heeft gehoord over dit
onderwerp, positieve reacties.
3. Reflectie Regiegroep
De Regiegroep is al enige tijd doende met het formuleren van antwoorden op de volgende vragen:
- Wat is ons kader (doel, werkwijze, beoordelingscriteria, communicatie en afspiegeling)
- Daartoe is al enkele vergaderingen gesproken over de notitie ‘Kansen nemen’ die is gebaseerd op de kadernotitie uit
2012 voor regiegroepen in West.
- Omdat de Regiegroep BBC duidelijkere richtlijnen wil bepalen rond met name de beoordelingscriteria maar ook
slagvaardiger wil vergaderen is Ruben van der Laan gevraagd dit proces te begeleiden.
- Hij is daartoe vanavond aanwezig om een eerste aanzet te geven, en op basis van de informatie die hij verzamelt in
twee langere sessies de Regiegroep op weg te helpen richting heldere doelen: waarom doen wij wat wij doen, en hoe
voeren we dat uit.
- Vanavond dient daartoe een aanvraag die bij voorkeur voor de zomervakantie wordt beoordeeld.
- Ruben licht zijn werkwijze toe, en de Regiegroep gaat daarna over tot het beoordelen van de Aanvraag.
4. Aanvragen
- ‘Naar de bios met je buurman’
1 verhelderende vragen
- Klopt het dat de Winkelstraatmanager geld bijdraagt?
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Waarom vraagt iemand geld aan voor iets wat in de buurt beschikbaar is. Is er contact geweest met andere initiatieven
om spullen te lenen of wat kun je materieel delen. Ofwel: is er samenwerking mogelijk.
- Waarom geen entree heffen en/of winstdeling?
- Kan men samenwerking met De Hallen aangaan.
2 wat is positief/negatief
- Wie zijn je mogelijke partners
- Wat zijn belangen
- Mogelijke doelen
- Wat zijn je financieringsopties
- Wat zijn je acties geweest om de kosten te drukken Bij welke thema's van de buurt past de aanvraag? (Als motivatie is je
buren leren kennen, waarom moet de overheid dat financieren)
- Vraag Emmy: wat zouden jullie nodig hebben om dit idee voor de hele buurt te organiseren
- Vraag Jan: welke verbindingen zou je voor dit initiatief kunnen aangaan. Als we een ondernemer subsidiëren, zou hij
dan zijn winst delen?
- Vraag Joke: hebben jullie andere contacten zodat je zonder subsidie kunt; heb je geleerd van eerdere vergelijkbare
initiatieven
Afspraak: Ciska inventariseert gegevens en Regiegroepleden geven hun reactie per mail.
- ‘Hemablok’
Jessica licht toe dat er nog een tweede aanvraag is gekomen. Ook deze aanvraag moet zo snel mogelijk behandeld worden
en kan niet wachten tot na de zomer. Regiegroep geeft ons mandaat om indieners vragen als hierboven te stellen en daarna
per mail met de regiegroep af te stemmen. Actie: Jessica
5. Terugblik op bespreking
Ik ben over 6 mnd tevreden met de regiegroep want....
- we weten wat we doen en waarom
- onze werkwijze loopt goed, is transparant en er komen veel goede aanvragen
- bewoners kennen ons en we zijn onderdeel van het gebiedsgericht werken
- er is een goede voorbereiding, ook aan de kant van de deelnemers
Stickers bespreken:
- Is de regiegroep de verbindende schakel tussen de buurten? Of is dat de rol van de buurtcoördinator. Ofwel: welke
functie heeft de regiegroep
- Proces gestroomlijnder maken lost veel zaken op
Evaluatie van de avond
- Prettig en zinvol
- De afspraken zijn helder, er is geld verdeeld, er zijn beslissingen genomen
- Er is gelachen (en lekker gegeten)
- We gingen echt met elkaar in gesprek/ debat
- Tegenstellingen werden zichtbaar
- Er was bereidheid om standpunten te wisselen
- Consensus is geen doel (daarom nog belangrijker om duidelijke criteria te hebben om keuzes te kunnen maken)
- Transparantie is nodig, behoefte aan (historisch) overzicht van alle aanvragen en toezeggingen
- Saamhorigheid, gezamenlijk doel (waarbij strategie kan verschillen)
- Is het ook de plek om knelpunten uit te wisselen
- Verschil tussen betaalde krachten en vrijwilligers
- Waar moet je het over hebben en waarover niet
Doen/wat is er nodig
- voorzitter vat samen en rondt af
- hoeveel ruimte is er voor debat
- hoe wordt de agenda opgemaakt
- wat is de beslisprocedure, vorm
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goed luisteren, maar er mag ook interruptie zijn (dwz: kort en to the point)
verschil maken!
positief opbouwende kritiek

Huiswerk voor iedereen
- mijn mening: waar moet een aanvraag aan voldoen wil ik er ja tegen zeggen

-

6. Rondvraag
Emmy wil iets doen met armoede bestrijden (punt 2 Actielijst van de buurt); gaat met Jessica hierover afspraak maken.
Wil je zien waar Eva mee bezig is? http://www.myswitch.nl/switcher
Volgende vergadering:
o 21 of 28juli is mogelijk voor een vervolgsessie (geen aanvragen, behalve afwikkelen aanvraag Hema-blok, zie
actie Jessica!)
o Lineke: Ook reguliere vergadering aanbieden.

Actielijst 30 juni 2014
- Emmy verstuurt kaart naar Thea
- Emmy zal terugkoppelen wat zij van bewoners heeft gehoord over De Hallen en samenwerking in dat gebied
- Ciska inventariseert antwoorden rond ‘Bios met je buurman’ en vraagt reacties Regiegroep per mail
- Jessica verzamelt antwoorden op vragen van Regiegroep bij indieners Hema-blok
- Emmy gaat met Jessica hierover afspraak maken over met armoedebestrijding
- Lineke biedt Datumprikkers aan voor 21 of 28/7 en reguliere vergaderdatum.
- Iedereen: waar moet een aanvraag aan voldoen wil ik er ja tegen zeggen
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