JAARVERSLAG 2007
Jaarverslag in één oogopslag
In november publiceert de gemeente de
Begroting in één oogopslag. Daarmee
willen wij u informeren over de geplande projecten voor het komende jaar en
over de benodigde financiën. Ook de
tarieven van het komende jaar worden
dan vermeld. Als het jaar achter de rug
is, maakt de gemeente een jaarverslag.
Daarin staat dan wat er het afgelopen
jaar is gerealiseerd en wat het heeft
gekost.
Het burgerjaarverslag kijkt ook terug
naar het afgelopen jaar maar dan speciaal
naar de kwaliteit van dienstverlening en
burgerparticipatie. Het burgerjaarverslag
is de verantwoordelijkheid van de burgemeester. De informatie over die thema’s
zullen we hier niet herhalen. Dit jaar wil
het college u ook kort informeren over
de andere zaken uit het jaarverslag.

Operatie Water
Weg

“We kunnen laten zien dat we bijna alles hebben uitgevoerd wat gepland was en zijn daarbij
binnen het budget gebleven. Etten-Leur sluit 2007 af met een positief resultaat. Maar het
belangrijkste is toch wel dat er weer veel is gebeurd. Er wordt in Etten-Leur gewoon hard gewerkt
aan de doelstellingen die de gemeenteraad heeft gesteld. En daar zijn we best trots op!”

informatiecentrum van het stadskantoor
en via www.etten-leur.nl > bestuur &
beleid > begroting > 2007.

U leest op de volgende pagina’s de belangrijkste zaken daaruit. Het volledige
jaarverslag kunt u altijd inzien in het

Er wordt op ingezet dat er vanaf dat
tijdstip bij buien vergelijkbaar met
die van de afgelopen jaren geen
water meer via het openbaar gebied
huizen, winkels en bedrijven binnenstroomt en dat water op straat
binnen enkele uren is afgevoerd.

Openbare ruimte & afval
In 2007 is veel aandacht besteed aan de voorbereiding en uitvoering van rioleringsprojecten. In dit kader is het project Operatie
Water Weg opgestart waarbij het streven is de problematiek van de wateroverlast in het jaar 2010 tot een aanvaardbaar niveau te
hebben teruggebracht.
In 2007 zijn de projecten Jacob Catslaan,
Guido Gezellelaan en Spinetstraat in
voorbereiding genomen. Naast diverse
grote projecten in de openbare ruimte
(o.a. het onderhoudsproject aan de
Beiaard en het zuidelijk deel van de
Bisschopsmolenstraat) is er ook veel
aandacht geweest voor kleinschalige
werkzaamheden aan wegen, trottoirs
en fietspaden. Hoewel een gedeelte
van de achterstand is ingelopen, zijn
de gewenste niveaus nog niet bereikt.

Sinds 2002 hebben zich boven
Etten-Leur een aantal malen zware
regenbuien ontladen, die voor grote
wateroverlast en veel materiële
schade in huizen, winkels en bedrijven hebben gezorgd. Het streven
van het college en de gemeenteraad
van Etten-Leur is om de problematiek
van de wateroverlast in het jaar
2010 tot een aanvaardbaar niveau
te hebben teruggebracht.

vroeg stadium bij de planvorming zijn
betrokken. Verder is er een prijs ingevoerd voor de schoonste wijk en is de
campagne ‘Etten-Leur aan kant’
uitgevoerd.

hiervoor 380.000 euro beschikbaar had
gesteld bij de 2e bestuursrapportage
2007. De proef ‘eenmalig gratis brengen
van grof huishoudelijk afval’ is vanwege
beperkte financiële middelen niet voortgezet in 2007. Op verzoek van de raad is
in 2008 en 2009 financiële ruimte gereserveerd om de proef voort te zetten.
Het scheidingspercentage was 52,3%.
Nog niet de 55% die was gewenst.

Beperken afval
Een belangrijke actie om de groei van de
afvalberg te beperken is het ondergronds
brengen van de glas-, kunststof- en
textielcontainers. De aanbesteding
hiervoor is in 2007 gestart nadat de raad

Samenwerking gemeente woonstichting - inwoners in de
openbare ruimte
In samenwerking met de Woonstichting
Etten-Leur (WEL) wordt in de periode
2006-2009 jaarlijks totaal 500.000 euro
geïnvesteerd om een groot aantal
projecten in de openbare ruimte uit te
voeren. In 2007 is een aantal projecten
uitgevoerd waarbij de bewoners in een
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Een deel van de werkzaamheden
stond al op de uitvoeringsplanning
in de periode 2009-2013.
Na de wateroverlast in 2007 is echter
besloten om deze versneld uit te
voeren. Dit vereist veel extra inspanning. Gezien het belang van een
snelle aanpak van de probleemsituaties hebben het college en de
gemeenteraad besloten een totaalproject te ontwikkelen voor de
bestrijding van de wateroverlast.
Dit project heeft als naam gekregen
‘Operatie Water Weg’. Op 18
februari 2008 kon de operatie
officieel worden gestart op het
werkterrein aan de Spoorlaan ter
hoogte van de Pastoor Van Weesstraat. Met een persboring wordt
daar een rioolbuis onder de spoorbaan Etten-Leur - Breda aangelegd.

Verkeer &
vervoer
Vanuit het Gemeentelijk Verkeers- en
vervoersplan (GVVP) is op 25 juni 2007
is door de gemeenteraad het uitvoeringsplan 2008 vastgesteld, zijn de
voorbereidingen gestart om een aantal
60 kilo-meter wegen in te richten en is
de verkeersdoorstroming van de
Parklaan nader onderzocht.
Verder is in 2007 de vrije busbaan op de
Bredaseweg aangelegd en zijn er in het
kader van ìInfrastructuur voor Openbaar
Vervoerî (IVO) maatregelen uitgevoerd
op de Lage Vaartkant, Aletta Jacobslaan
en Statenlaan. De herziening van de autoen parkeerbewegwijzering is in 2007
voorbereid en wordt nu uitgevoerd.
Verder is de notitie ‘Parkeren in beweging’
opgesteld en in de inspraak geweest. In
de raadsvergadering van 31 maart 2008
is de nota door de raad vastgesteld.

Elz &
welzijn
In 2007 is de Wet Maatschappelijke
ondersteuning (WMO) ingevoerd. In dit
jaar is via Elz, startpunt voor welzijn,
zorg en wonen, invulling gegeven aan
de advies- en informatiefunctie en is de
uitvoering van huishoudelijke zorg en
voorzieningen gehandicapten voortvarend opgepakt. Etten-Leur voert op
basis van een samenwerkingsovereenkomst deze taken ook uit voor de
gemeente Zundert.
Naast de reguliere implementatieperikelen heeft de eerste helft van 2007
vooral in het teken gestaan van het
onderzoek naar de problemen die bij de
thuiszorginstellingen ontstonden rond
de levering van passende huishoudelijke
zorg. Uit dit onderzoek is gebleken dat
de invoering van de WMO in WestBrabant bij de thuiszorginstellingen
geen problemen heeft opgeleverd.
Tevens blijkt er een goede tevredenheid
bij de burgers over de uitvoering van de
WMO uit het klanttevredenheidsonderzoek dat in maart 2008 beschikbaar is
gekomen.

De warenmarkt die elke woensdag wordt gehouden in het centrum van Etten-Leur is in 2007 beoordeeld en begin 2008 uitgeroepen tot de beste van
Zuid-Nederland.

Bedrijf & vestiging
Leur Noord zijn in 2007 vastgesteld.
Daarnaast wordt in het DPO aandacht
besteed aan het functioneren van
buurtwinkelcentra.

In 2007 is het Distributie Planologisch
Onderzoek (DPO) door de raad
vastgesteld. Hierin is aandacht besteed
aan de nieuwe bestemmingsplannen
voor de Bisschopsmolenstraat en voor
Etten-Leur Noord en een visie voor de
Anna van Berchemlaan en omgeving.

In 2008 zal de sociaal-economische
beleidsnota worden geactualiseerd aan
de hand van de gegevens die deels in
2007 beschikbaar zijn gekomen. In de
Sociaal-Economische Thermometer 2007

Het bestemmingsplan Bisschopsmolenstraat en het bestemmingsplan Etten-

is inzichtelijk gemaakt wat de ontwikkeling is van de herstructurering, leegstand
en braakliggende gronden en voorraad
uitgeefbaar bedrijventerrein. Verder is in
2007 in samenwerking met de provincie
gestart met een studie naar de ruimtelijke mogelijkheden voor nieuwe bedrijventerreinen in Etten-Leur.

Onderwijs
De realisatie van de Brede School Plus in Schoenmakershoek heeft in 2007 vertraging opgelopen. We verwachten dat we medio
oktober 2008 het nieuwe schoolgebouw kunnen gaan inrichten. De ontwikkeling van de Brede School Hooghuis is opgestart.
Naar verwachting zal in het voorjaar 2009 worden gestart met de aanbesteding van de bouw van de nieuwe school.
themaís. Belangrijk aandachtspunt is de
verdere vormgeving van de brede school
en het centrum voor Jeugd en Gezin.

In overleg met het onderwijs wordt
onder de vlag van de lokale Educatieve
Agenda samengewerkt aan een aantal

Verder heeft 2007 in het teken gestaan
van het opstellen van het WMO-beleidsplan 2008-2011. Dit plan is op 20 december 2007 in de inspraak gebracht en in
de raadsvergadering van 31 maart 2008
vastgesteld. Aan de hand van dit beleidsplan zullen in 2008 diverse uitvoeringsnotities op het gebied van vrijwilligersbeleid, volksgezondheidsbeleid en
minderhedenbeleid worden opgesteld.

Om de cultuureducatie te versterken
heeft de raad ingestemd met de aanstelling van een cultuurcoördinator. In
2008 zal een plan van aanpak worden
opgesteld door de nieuw aangestelde
cultuurcoördinator.
De leerplichtleeftijd is met ingang
1 augustus 2007 verhoogd naar 18 jaar.
Met name de groep 16-, 17-jarigen is
een kwetsbare groep waar het gaat om
de leerplicht. Circa 40% van deze doelgroep volgt onderwijs buiten Etten-Leur.
Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten vereist voor deze jongeren een
regionale aanpak. Een regionaal coördinatiepunt voor de leerplicht, maakt het
voor de onderwijsinstellingen gemakkelijker om leerlingen te melden. Deze
leerlingen worden zo tijdig gesignaleerd.
De gemeenten kunnen dan ook tijdig
ingrijpen en helpen.
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PERSBERICHT 20 JUNI 2007

ETTEN-LEUR
BELOOND MET
EUROPEAN
ENERGY AWARD

Cultuur, toerisme & recreatie
In 2007 is door de projectorganisatie
veel onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden van het realiseren van
een sociaal, cultureel en educatief
Knooppunt.

uitvoering van burgerparticipatie aan de
hand van het voorstel ìbesluitvorming
over de realisering van een Sociaal
Cultureel Educatief Knooppunt op de
hoek van de Parklaan en de Rode Poortî.

In de raadsvergadering van 31 maart
2008 heeft de raad ingestemd met de

Als gevolg van de koppeling van de
besluitvorming rondom het Sociaal

Cultureel Educatief Knooppunt en het
plan van aanpak cultuureducatie is de
vaststelling van de geactualiseerde nota
cultuur, toerisme en recreatie inmiddels
doorgeschoven naar eind 2008/begin
2009. Op basis van deze nota kunnen de
subsidiebeleidsregels in 2009 worden
vastgesteld.

Sport & natuur
De sportbeleidsnota is op 17 december
2007 door de raad vastgesteld. In de
nota is het onderdeel accommodatiebeleid opgenomen.

De gemeenten Etten-Leur, Apeldoorn en Heerhugowaard viel de
eer ten deel de award in ontvangst
te nemen. De gemeenten werden
geroemd om hun buitengewone
inspanningen op het gebied van
energie- en klimaatbeleid.
Namens de gemeente Etten-Leur
nam burgemeester J.A.M. van Agt
de award in ontvangst.
Zilveren award
De systematiek achter de European
Energy Award is oorspronkelijk
ontwik-keld in Zwitserland.
Ondertussen nemen al meer dan
320 Europese gemeenten in negen
landen deel aan het systeem.
Het betreft een methode om het
energie- en klimaatbeleid van
gemeenten te toetsen en te
beoordelen. De zilveren award
valt ten deel aan gemeenten die
tenminste 50% van de mogelijke
maatregelen in hun energiegebied
hebben gerealiseerd. De gemeente
Etten-Leur scoorde 62% en mocht
daarmee een zilveren award
ontvangen.

In dit kader zijn in 2007 kleedlokalen bij
VV Internos gerealiseerd. Naast de accommodaties is in de sportbeleidsnota aandacht besteed aan de breedtesportimpuls.
Een aantal succesvol gebleken projecten
zijn structureel in het gemeentelijke
sportbeleid opgenomen.
In het kader van de Groene Schakel zijn
de benodigde hoeveelheden grond
verworven. Echter in het kader van de
ecologische verbindingszones is slechts
een beperkte hoeveelheid ingericht. In
het kader van particulier landschapsbeheer zijn subsidies verstrekt.
In 2008 zal bezien worden of wordt
deelgenomen aan het Stimuleringskader
Groene en Blauwe Diensten. De Groenbeleidsnota is door de raad vastgesteld
in de vergadering van 31 maart 2008.

Trots
De gemeente Etten-Leur is bijzonder trots op de toekenning.
Burgemeester van Agt: “Etten-Leur
mocht zich vorig jaar al Koploper
noemen op het gebied van energieen klimaatbeleid. Ik ben er trots op
dat we ook op Europees niveau
daarmee opvallen. Het is een erkenning voor iedereen die zich in EttenLeur inspant voor klimaat en milieu.
Een prachtige beloning!”

Milieu & energie
Om vervuiling te kunnen bestrijden is
er een waterkwaliteitsspoortoetsing
uitgevoerd door het waterschap, zijn
plannen en vergunningen getoetst
aan het Besluit Luchtkwaliteit en is
op een aantal locaties de bodem
gesaneerd.

Op woensdag 20 juni is in Den
Haag de gemeente Etten-Leur
beloond met een European Energy
Award (EEA). Deze toekenning
wordt internationaal gezien als een
belangrijke waardering voor
gemeenten die een duurzaam
energiebeleid voeren. In het World
Forum Convention Center in Den
Haag werd deze Europese prijs voor
het eerst aan drie Nederlandse
gemeenten uitgereikt.

Nederland de European Energy Award
toegekend - internationaal gezien een
belangrijke waardering voor gemeenten die een meer dan gemiddeld
energie- en klimaatbeleid voeren.

Er is uitvoering gegeven aan het
Klimaatbeleidsplan 2004-2008 bij de
duurzame ontwikkeling van het plan
Schoenmakershoek. Aan Etten-Leur is als
een van de eerste drie gemeenten in

In 2007 is gewerkt aan het opstellen
van de milieuvisie, waarin voor de
middellange en lange termijn doelstellingen en ambities worden gesteld
voor de diverse milieutaakvelden.
Deze werkzaamheden worden in 2008
voortgezet. Verder is in 2007 gewerkt
aan de beleidsvisie Externe Veiligheid
die in 2008 zal worden afgerond.
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De European Energy Awards werden uitgereikt tijdens het congres
Gemeentelijk Klimaatbeleid 2007
van de VNG en het Klimaatverbond.
Ecofys heeft in het kader van het
Europees energieproject ‘Balance
globally, evaluate locally’ onderzocht of de EEA-methodiek bruikbaar is in de Nederlandse context.
Dit blijkt het geval te zijn. De EEAbeoordeling van het gemeentelijk
energie- en klimaatbeleid in de
praktijktest resulteerde erin dat
bovengenoemde gemeenten in
aanmerking kwamen voor een
European Energy Award.

Uitkering
& inkomen
In het programma-akkoord is als speerpunt vastgelegd dat de draagkrachtnorm voor de bijzondere bijstand moet
worden verruimd naar 120%. In de
eerste helft van 2007 is door de raad
met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2007 de draagkrachtnorm
verruimd naar 120%.
Als gevolg van de verruiming wordt een
stijging voorzien van het gebruik van de
bijzondere bijstand door niet WWBuitkeringsgerechtigden. De resultaten
van de verruiming van de draagkrachtnorm blijven echter achter bij de ramingen.
Om niet-gebruik verder tegen te gaan
zijn inmiddels als gevolg van de nota
minimabeleid maatregelen in gang
gezet. De nota minimabeleid is op 18
december 2007 vastgesteld in de raad en
zal in 2008 en 2009 verder uitgewerkt
gaan worden.
Het kabinet en de VNG hebben in juni
2007 afspraken gemaakt over een
gezamenlijke aanpak op het terrein van
de participatie, het armoedebeleid en de
schuldhulpverlening. Om deze ambities
te realiseren is een omvangrijk pakket
van maatregelen overeengekomen en
zijn voor armoedebestrijding en voor
schuldhulpverlening financiële middelen
beschikbaar gesteld via een toevoeging
aan de algemene uitkering van het
gemeentefonds. Deze middelen worden
ingezet voor intensivering van de handhaving op rechtmatigheid van de uitkeringen.
Met het interventieprogramma van de
GGD wordt in het overleg tussen verschillende instanties de armoede (onder
kinderen) opgespoord.
In het kader van het terugdringen van
de stille armoede worden de specifieke
doelgroepen actief voorgelicht en
benaderd met de website ‘Recht op
bijstand’ en via publicaties in de EttenLeurse Bode. Uitkeringsgerechtigden
worden geïnformeerd met nieuwsbrieven.
Als gevolg van een actief reïntegratiebeleid en een gunstige economisch
klimaat in Nederland is het aantal
uitkeringsgerechtigden met 5,6%
gedaald. Tot en met het 3e kwartaal
2007 was het uitstroompercentage 11%.
Dit is gedaald vanwege de versnelde
instroom in de Wet werk en bijstand van
mensen vanuit de Generaalpardonregeling. Met name de inzet van werkervaringsplaatsen in het kader van het
project ‘Direct Actief’, gevolgd door
bemiddelingsactiviteiten zijn een effectief reïntegratie-instrument gebleken. In
de tweede helft van 2007 is gestart met
de ontwikkeling van een werkgeversservicepunt dat op 1 april 2008 is gestart.

Bouwen & wonen
In november 2007 is een investeringsbod van de Woonstichting Etten-Leur
ontvangen waarin kenbaar wordt
gemaakt dat zij graag investeren in
wonen en leefbaarheid in Etten-Leur.
Op basis van de in 2007 gestarte aanpak
van opstellen wijkplannen wil de Woonstichting deze investeringen vormgeven.
Als de gemeente de afhandeltermijnen
van een vergunning niet haalt, wordt de
vergunning automatisch verleend. We
noemen dat ‘van rechtswege verleende
vergunningen’. In 2007 is het aantal
vergunningen dat zo verleend moest
worden tot vrijwel nihil gereduceerd
door continue voortgangsbewaking van
de afhandeltermijnen.
Met de vaststelling van de woonvisie
op 25 juni 2007 is een belangrijke stap
gezet met de verdere realisering van de
projectenbundel Structuurvisie plus.
In de projectenbundel zijn de planning
van de groei van Etten-Leur en de
werkzaamheden in dit kader tot 2015
opgenomen. In het kader van de Woonvisie is het begrip ‘gematigd groeien’
nader geconcretiseerd door het ambitieniveau voor het woningbouwprogramma
2002-2015 te bepalen op 4100 woningen.
In 2008 zal de projectenbundel na eerste
monitoring door de raad vastgesteld
worden.

De actualisatie van de verouderde
bestemmingsplannen verloopt zoals
gepland. In 2007 is gestart met de
actualisering van het bestemmingsplan
Buitengebied. Parallel hier aan loopt de
digitalisering van bestemmingsplannen.
In 2011 moeten alle bestemmingsplan-

De financiën
Het financiële resultaat van de jaarrekening 2007 komt op 2.274.000 euro. In december 2007 heeft het college de gemeenteraad
geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op financieel gebied op dat moment. Dat deed het college in de zogenaamde
winterbrief.
In de winterbrief voorspelde het college
al een resultaat van 1.876.000 euro. Nu
bij de jaarrekening alle definitieve cijfers
bekend en doorberekend zijn is daar dus
nog 398.000 euro bijgekomen. In de
jaarrekening staat beschreven waar de
verschillen precies vandaan komen. In de
2e bestuursrapportage is al een bedrag
1.156.000 euro toegevoegd aan de
reserve diverse werken. Uit deze reserve
worden tegenvallers in de lopende
exploitatie opgevangen. Van het
totaalbedrag van 2.274.000 euro houden
we dan nog 1.118.000 euro over.
Daarvan bestemmen we 649.000 euro
voor zaken die in 2007 waren gepland,
maar in 2008 worden uitgevoerd. Het
restantbedrag van 469.000 euro wordt
ook nog toegevoegd aan reserve diverse
werken.

Inkomsten

Uitgaven

In onderstaande diagrammen ziet u
hoe de inkomsten en uitgaven van de
gemeente verdeeld zijn over de diverse
onderdelen.

Colofon
Het Jaarverslag 2007 is een uitgave
van de gemeente Etten-Leur.
Teksten: Gemeente Etten-Leur
Fotografie: Luc Peek, Etten-Leur
Vormgeving: Kreateam Communicatie bv

nen geactualiseerd en digitaal beschikbaar zijn. Daarnaast is gestart met de
uitvoering van de nieuwe WRO (Wet
Ruimtelijke Ordening), de omgevingsvergunning en de nieuwe grondexploitatiewet.

www.etten-leur.nl
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