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Wat hebben we gedaan?
De gemeenteraad heeft op 26 juni 2012 richtinggevende uitspraken gedaan over
de gemeentelijke taken. Om tot die uitspraken te komen hebben we in april en mei
gesproken met externe partners van de gemeente, met de gemeenteraad zelf, met
beleidsmensen van de gemeente en hebben we een burgerpanel gevraagd om hun
mening over de rol van inwoners bij allerlei taken binnen onze gemeente.
Bijeenkomsten partners
Met onze partners hebben we een paar inspirerende bijeenkomsten gehad. We hebben ervaren dat iedereen graag en constructief wil meedenken over hoe we samen
de toekomstvisie het beste kunnen realiseren. Tijdens een van de bijeenkomsten
werd het project Deltaleven als een goed voorbeeld door een aantal samenwerkende
partners gepresenteerd: vertrouwen en elkaar wat gunnen leidt tot het benutten van
meer kansen. Dat gaf al aan dat er winst te behalen is door samen op te trekken. Bij
die bijeenkomst hebben we ook samen nog een aantal concrete ideeën bedacht die
zeker in de toekomst nog terug zullen komen.

Rode draad takendiscussie

Takendiscussie fase 1

Eerste stap naar realisering toekomstvisie

In de drie onderdelen van de takendiscussie (bestuurlijk, sociaal en fysiek) zien we een
aantal overeenkomsten. Sommige ontwikkelingen en kansen in de verschillende taken
overlappen elkaar. Ze vormen een rode draad in de verschillende taken. Daarom noemen
we ze nog even apart.

De afgelopen maanden hebben we een belangrijke eerste stap gezet naar realisering van de Toekomstvisie Etten-Leur doet het gewoon. Deze toekomstvisie
heeft de gemeenteraad vastgesteld op 20 maart 2012. We hebben nu een eerste verkenning uitgevoerd om te kijken wat mogelijk anders zou kunnen. De
gemeenteraad heeft nu op 26 juni jongstleden richtinggevende uitspraken gedaan over wat we in de toekomst anders willen doen.

Actief meedoen
wordt beloond

Het eindresultaat

Zoek de samenwerking
op: binnen de
gemeente maar
ook regionaal

Op basis van alle informatie die is verzameld, alle ideeën die zijn bedacht en alle
bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden, is het einddocument afgerond. Het
document bevat richtinggevende uitspraken per onderwerp/thema en aanvullende
onderzoeksvragen. Alle ideeën en kansen die zijn genoemd om taken anders op
te pakken of anders uit te voeren, zijn vermeld. In deze samenvatting vindt u de
belangrijkste ideeën en kansen op het bestuurlijke, het sociale en het fysieke vlak.
Andere overheid
Een terugtredende overheid die minder regels durft te stellen. Een overheid die
kan loslaten. Die kan investeren in verdergaande samenwerking met onze partners.
Daar willen we ons op richten. We vinden het belangrijk dat iedereen mee doet. Als
iemand echt niet mee kan doen, zorgen wij voor een goed vangnet. Nieuwe initiatieven die het realiseren van onze toekomstvisie versterken, omarmen wij net zoals
wij de rol van de vrijwilliger waarderen en willen versterken. Innovatie en (regionale)
samenwerking bieden kansen om taken effectiever aan te pakken.

Als mensen niet
kunnen meedoen,
zorgen we
voor vangnet

Pak de oorzaak
aan, niet het gevolg
(niet dweilen met
de kraan open)

Andere mentaliteit:
uitgaan van elkaars kracht

Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid
Dit alles vraagt van ons en onze partners om vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Vertrouwen in elkaar dat we samen meer kunnen dan alleen, vrijheid geven
aan elkaar om creativiteit maximaal kans te geven, verantwoordelijkheid met elkaar
voor het te behalen resultaat. De gezamenlijke aanpak maakt het mogelijk om EttenLeur in de toekomst nog steeds een betaalbare, prettige woon- en werkomgeving
te laten zijn.

Gemeente moet meer loslaten

Bedankt
Het gemeentebestuur is iedereen die een bijdrage aan deze takendiscussie heeft
geleverd zeer erkentelijk voor zijn of haar inbreng. We hopen dat onze inwoners,
ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties de ambitie van de richtinggevende uitspraken onderschrijven en samen met de gemeente de activiteiten
op willen pakken die nodig zijn. Vanuit deze eerste fase hebben wij daarin alle vertrouwen. Want één ding is in deze eerste fase weer duidelijk geworden: Etten-Leur
doet het gewoon!

Minder regels
Ruimte voor creativiteit
en vernieuwing

Bestuurlijke kansen

Sociale kansen

Fysieke kansen

Uitgaand van de toekomstvisie is verandering in de
bestuurlijke omgeving nodig. De gemeenteraad wil
op hoofdlijnen besturen met een compacte, zakelijk
gestuurde bestuurlijke organisatie en zorgen voor
afname van de bestuurlijke drukte. Naast regionale
samenwerking zijn ook andere vormen van samenwerking mogelijk. Welke taken kunnen door anderen
uitgevoerd worden en hoe betrekken we de inwoners
hierbij? Het aantal regels kan teruggedrongen worden
maar de regels die we belangrijk vinden met elkaar
zullen strikter gehandhaafd gaan worden. Verder willen we stoppen met inefficiënte geldstromen zoals
bijvoorbeeld aan de ene kant een rekening sturen en
aan de andere kant een subsidie geven voor diezelfde
rekening.

Op het sociale vlak zetten we in op zelfredzaamheid. Dit wordt op verschillende wijzen gestimuleerd. Meedoen in de samenleving wordt beloond.
Voor diegene die dit niet (zelfstandig) kunnen,
biedt de gemeente een vangnet. Wil iemand niet
meedoen, dan heeft dat voor diegene gevolgen.
Accommodaties en terreinen moeten meer multifunctioneel gebruikt worden voor cultuur, sport,
ouderenwerk, onderwijs, enz. De gemeente zal
steeds meer gebouwen afstoten en het beheer aan
anderen overlaten. Particuliere initiatieven, vrijwilligerswerk en (cultureel) ondernemerschap worden
gewaardeerd en gestimuleerd. Daarnaast zetten
we in op vraaggerichte zorg. Bepaalde vormen van
zorg kunnen door marktpartijen opgepakt worden.
Er zijn koppelingen mogelijk tussen maatschappelijke ondersteuning, onderwijs en arbeidsmarkt.
Subsidies krijgen een andere rol. Op sommige terreinen worden deze wellicht afgeschaft, op andere
terreinen wordt subsidie toegekend op basis van
prestatie.

Op het fysieke vlak zetten we in op duurzaamheid en op
het blijven van een aantrekkelijke gemeente. De gemeente heeft een faciliterende rol en is soms intermediair om
partijen te verbinden om goede (regionale) samenwerking
tot stand te brengen. Beleid op het terrein van bijvoorbeeld monumenten en volkshuisvesting kan wellicht afgeschaft worden, of is slechts op hoofdlijnen gewenst. Ook
hierin is samenwerking met partners en inwoners belangrijk. Controles vinden slechts steekproefsgewijs op basis
van risicoanalyses plaats, er is een grote mate van zelfcontrole. Naast behoud van een goed wegennetwerk willen we gebruik van andere vervoersmiddelen dan de auto
stimuleren. We willen onze regionale werkgelegenheidsfunctie behouden en de rol van Etten-Leur als regionaal
shoppingcentrum versterken. De overheid treedt terug,
dit leidt tot een actievere rol van partners en inwoners bij
beheer van het openbaar gebied. De gemeente stimuleert
meer duurzame en meer energiezuinige toepassingen
en implementatie van Natuur- en Milieuonderwijs in het
lespakket van de scholen. Agrarisch landschapsbeheer
wordt overgelaten aan gebruikers en eigenaren van het
buitengebied. Inwoners worden gestimuleerd om initiatief te nemen op het gebied van bouwen en wonen.

Een duidelijke
en inzichtelijke
begroting

Geen dikke
beleidsnota’s

Hoe verder?
De eerste fase van de takendiscussie is afgerond. Op naar de volgende stappen die nodig
zijn om onze toekomstvisie te realiseren. De gemeenteraad heeft het college opdracht
gegeven om verder te gaan met fase 2. Dat betekent dat er een uitvoeringsprogramma
wordt gemaakt zodat duidelijk wordt wat we eind 2012 en in 2013 gaan doen. Dat doen
we zeker niet alleen. Bij elk onderwerp zullen we de mensen die daarbij betrokken zijn,
vragen om met ons mee te denken. De toekomstvisie en dus ook het uitvoeren van de
taken die daarbij horen, gaan alle O’s aan. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat
Etten-Leur in 2030 nog steeds een aantrekkelijke gemeente is om in te wonen en te
werken. Onder het motto: Etten-Leur doet het gewoon!
De volledige tekst van het einddocument ‘Takendiscussie fase 1’ en de bijbehorende
bijlagen staan natuurlijk op de gemeentelijke internetsite www.etten-leur.nl

Zie www.etten-leur.nl
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