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Voorwoord
Voor u ligt het resultaat van de uitvoering tweede fase van de takendiscussie. Met het besluit van de
gemeenteraad op 25 juni 2012 inzake fase 1 van de takendiscussie was al een belangrijke stap gezet
naar de realisering van de Toekomstvisie Etten-Leur. De toekomstvisie beschrijft wat voor gemeente
Etten-Leur wil zijn in 2020 met een doorkijk naar 2030. Deze zogeheten ‘stip op de horizon’ vormt de
leidraad voor de keuzes van de komende jaren. De takendiscussie is hier een uitvloeisel van.
Met de opdracht voor fase 2 van de takendiscussie is vervolgens verder gewerkt aan de
richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad.
Sinds begin september is door een projectorganisatie samen met diverse partners op verschillende
onderwerpen gewerkt aan de richtinggevende uitspraken. In het proces is duidelijk geworden dat je
dit niet even doet. Het vraagt om veranderende rollen van zowel onze partners als onszelf. Dat wat
altijd gewoon is geweest gaan we anders doen. Op sommige onderwerpen begint dat al vorm te
krijgen, bij andere onderwerpen is het proces nog volop gaande en verwachten we in de loop van
2013 concretere antwoorden.
Belangrijk is dat we met elkaar in gesprek komen tot nieuwe inzichten hoe we taken het beste
kunnen uitvoeren. Ook zijn er processen tegen het licht gehouden en is de vraag gesteld of we het
allemaal nog wel zo moeten blijven doen. Bij subsidies zie je bijvoorbeeld meer behoefte aan
faciliteren dan aan waarderingssubsidies. Ook een roep om de regelgeving bij activiteiten te
verminderen en de leges af te schaffen. Goede ideeën die uitgewerkt dienen te worden binnen de
totale wet- en regelgeving. Ook is de gemeente meegegeven meer in kansen dan in problemen te
denken en nieuwe initiatieven positief te ondersteunen. Met de nota overheidsparticipatie
verwachten wij hiervoor het juiste middel in handen te krijgen om dit vorm te geven.
Wat opvalt in alle gesprekken is dat welk onderwerp het ook betreft onze partners graag mee willen
denken en mee willen doen. In een korte tijd komen veel ideeën op tafel die volop kansen bieden om
zaken anders aan te pakken. Wel kijkt men doorgaans in eerste instantie naar de gemeente als de
partij die partners bij elkaar dient te brengen. Daar is niks mis mee en die rol willen we graag
vervullen omdat wij zien dat samenwerking loont!
Etten-Leur doet het gewoon!
Het gemeentebestuur is iedereen die een bijdrage aan fase 2 van 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 blijven onderschrijven
en initiatieven blijven nemen om de taken in onze mooie gemeente samen anders uit te voeren.
Want één ding is ook in deze tweede fase weer duidelijk geworden: Etten-Leur heeft een mooie
toekomstvisie en Etten-Leur doet het gewoon!
Wethouder Jan van Hal
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Inleiding
Op 20 maart 2012 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Etten-Leur doet het gewoon vastgesteld.
Deze toekomstvisie geeft antwoord op de vraag wat voor gemeente Etten-Leur wil zijn in 2020 met
een doorkijk naar 2030. Door steeds kansen te zien en daarop in te spelen heeft Etten-Leur de
afgelopen decennia een prima voorzieningenniveau opgebouwd tegen lage lasten voor onze
inwoners. We willen dat de komende jaren graag behouden. Dat vragen partners en inwoners ook
van ons. Allerlei ontwikkelingen (o.a. economisch, financieel, technologisch en demografisch) maken
duidelijk dat wij dat niet op dezelfde wijze kunnen blijven doen als de afgelopen jaren.
Van toekomstvisie naar takendiscussie
De toekomstvisie kent een hoog ambitieniveau. Het realiseren van dit ambitieniveau is een uitdaging
die Etten-Leur graag aangaat. De gemeenteraad heeft op 25 juni 2012 richtinggevende uitspraken
over de gemeentelijke taken gedaan en opdracht gegeven om fase 2 van de takendiscussie uit te
voeren. Een klankbordgroep van de gemeenteraad heeft het proces op voortgang en aanpak
begeleid. Op 19 september 2012, 9 januari 2013 en 6 maart 2013 zijn er bijeenkomsten geweest met
deze klankbordgroep. In de laatste bijeenkomst is gezamenlijk geconstateerd dat deze wijze van
samenwerking tussen projectorganisatie, portefeuillehouder en gemeenteraad prettig en effectief is.
Verwachtingen worden op deze wijze vroegtijdig afgestemd.
Op 14 januari heeft een grote centrale partnerbijeenkomst plaatsgevonden in het scholengebouw
van de KSE. Het is prettig dat de KSE op deze wijze haar accommodatie beschikbaar stelt. Een mooi
voorbeeld van multifunctioneel gebruik maken van elkaars gebouwen. De grote belangstelling voor
deze bijeenkomst laat zien dat onze partners graag meedenken in de veranderende rollen bij de
uitvoering van taken. De noodzaak staat vast, de wijze waarop kan divers zijn. Reden waarom per
onderzoeksvraag op maat afstemming gezocht is met partners.
Het andere onderdeel van de takendiscussie, ombouw begroting, is in september 2012 gekoppeld
aan de opdracht van het actiecomité inzake vereenvoudiging planning & control. Via een afzonderlijk
raadsvoorstel wordt deze ombouw begroting aan de gemeenteraad voorgelegd. Dat maakt dus geen
onderdeel uit van deze rapportage.
Zeven tijdlijnen vastgesteld eind september 2012
Eind september 2012 zijn de 77 onderzoeksvragen van de gemeenteraad overzichtelijk verdeeld in
zeven tijdlijnen. Hiermee zag de gemeenteraad in een oogopslag wanneer men welk product mocht
gaan verwachten. Duidelijk was dat niet alle onderzoeksvragen voor 1 april 2013 beantwoord konden
worden. Sommige vragen waren gekoppeld aan lopende trajecten zoals actualisering
sportbeleidsnota. Omwille van efficiency is gekozen voor maatwerk planning per onderzoeksvraag.
Tussenbalans 1 januari 2013
Per 1 januari is een tussenbalans opgemaakt en geconstateerd dat vele onderzoeksvragen zijn
opgestart. Ook is toen gesteld dat er diverse raadsbesluiten en collegebesluiten gedurende het hele
jaar genomen gaan worden. Verder is gemeld dat bij het raadsvoorstel eind maart inzichtelijk zal zijn
welke onderzoeksvragen beantwoord zijn en wat er wanneer met de nog niet beantwoorden vragen
zal gebeuren in 2013.
Het eindresultaat
Op basis van bovenstaande aanpak zijn wij gekomen tot een afrondende rapportage voor fase 2 van
de takendiscussie. Geconstateerd wordt dat een deel van de onderzoeksvragen nog niet volledig is
beantwoord maar dat het antwoord hierop in de loop van 2013 zal volgen. Getracht is zoveel
mogelijk in een oogopslag volgens de gedachte van vereenvoudiging planning & control te
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presenteren. Als je meer wilt weten bieden de bijlagen volop informatie op detailniveau. Verder
wordt geconstateerd dat we binnen het door de gemeenteraad beschikbare werkbudget zijn
gebleven en dat alles volgens planning aan de orde is gekomen en waar mogelijk al is afgerond. Dit is
mogelijk geweest door veel extra inzet van eigen mensen tijdens het proces. Er is heel veel werk
verzet, terwijl de overige werkzaamheden in de organisatie ook gewoon door zijn blijven gaan. EttenLeur doet het gewoon!
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Leeswijzer
In dit document vindt u de resultaten van het uitvoeringsprogramma fase 2 van de takendiscussie
van de gemeente Etten-Leur. Hoe moeten de taken binnen de gemeente worden vormgegeven om
de toekomstvisie te realiseren? Dat is de centrale vraag.
In dit document is er voor gekozen om aansluiting te zoeken bij de nieuwe programma-indeling zoals
deze door de gemeenteraad op 25 februari 2013 is vastgesteld. U treft dus in de volgende
hoofdstukken 4 programma’s aan: Bestuur en dienstverlening, Wonen, Leven en Werk en inkomen.
Per programma is een samenvatting gegeven van de voorlopige resultaten uit de uitvoeringsperiode
september 2012 tot maart 2013.
Elk programma begint met een beschrijving van de door gemeenteraad in haar raadsprogramma
benoemde maatschappelijke effecten. Daarnaast wordt aangegeven welke richtinggevende
uitspraken bij fase 1 gedaan zijn als het gaat om de uitvoering van taken in relatie tot de
toekomstvisie. Het gaat hier dus om wat de gemeente graag wil bereiken.
Vervolgens wordt toegelicht wat wij in de afgelopen periode hebben gedaan en op welke wijze onze
partners betrokken zijn bij de diverse onderwerpen. Het gaat daarbij om de vraag hoe wij
geprobeerd hebben de door de gemeenteraad gewenste resultaten wensen te bereiken.
Tenslotte ronden wij elk programma af met een opsomming van de resultaten waarbij wij ingaan op
de kansen of bedreigingen voor euro’s, kwaliteit en geld in relatie tot de gewenste maatschappelijke
effecten en takenuitvoering.
Na deze beschrijving per programma in vier hoofdstukken ronden we af met een slotwoord.
Getracht is om zo kort en bondig mogelijk in een oogopslag de informatie te presenteren. Als iemand
meer wenst te weten over de achtergronden van bepaalde keuzes dan is dat terug te vinden in de
bijlagen. Twee bijlagen bieden in een oogopslag aanvullende informatie per onderzoeksvraag: een
actuele tussenstand via 7 tijdlijnen en een overzicht met kansen en bedreigingen per actiepunt voor
euro’s, kwaliteit en tijd. Meer toelichting is te lezen in de bijlage met per onderzoeksvraag informatie
over alle relevante onderwerpen in fase 2 van de takendiscussie.
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Verslag Programma Bestuur en dienstverlening
Over het bestuur van de gemeente, de dienstverlening, de regionale samenwerkingsverbanden,
burger- en overheidsparticipatie en de financiële administratie.

Waar gaan we naar toe?
In het Programma Bestuur en dienstverlening realiseren we verschillende doelen. Ten eerste
realiseren we een compacte, zakelijk gestuurde bestuurlijke organisatie, die in positie is om op
hoofdlijnen te besturen. Taken worden dan op een volwaardige en gelijkwaardige wijze uitgevoerd
door de vijf O’s, die elk hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Deze werkwijze draagt bij aan het
vertrouwen in de overheid en hier streven wij naar. Ook behalen we efficiency- en
effectiviteitvoordelen door verbindend besturen.
Ten tweede verminderen we de regels, procedures en bureaucratie. We besteden taken uit en
werken meer samen: lokaal, regionaal en landelijk. We willen dat de dienstverlening tijd- en
plaatsonafhankelijk is, transparant, excellent en daardoor nagenoeg onzichtbaar. Ook dit vergroot
het vertrouwen in de overheid.
Als laatste bereiken we een goede balans tussen de prijs en kwaliteit van onze producten.
Geldstromen die inefficiënt zijn worden gestopt, de administratie wordt transparant ingericht. Dit
levert een beter inzicht in de verhouding tussen kosten en kwaliteit van de producten.

Toekomstvisie:
Meedoen, meepraten, meebeslissen,
open en transparant, excellente
dienstverlening op maat en bijna
onzichtbaar, ontmoetingspunten in de
buurt
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Wie zijn er betrokken?
Weliswaar is betrokkenheid in deze fase zeer wisselend, het overzicht geeft de scope aan
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Wat is de winst?

Bestuurlijk

Financiën

Maatschappelijke effecten:
 Het vertrouwen in de overheid is groot omdat de taken op een
volwaardige en gelijkwaardige wijze worden uitgevoerd uitgaande van
de eigen verantwoordelijkheid van de vijf O’s.
 Verbindend besturen levert efficiency- en/of effectiviteitsvoordelen op.
 We willen een goede balans tussen de prijs (lokale lasten) en het
kwaliteitsniveau (voorzieningenniveau diverse beleidsvelden) bereiken.

Maatschappelijke effecten:
We willen een goede balans tussen de prijs (lokale lasten) en het
kwaliteitsniveau (voorzieningenniveau diverse beleidsvelden) bereiken.

Toelichting op bijdrage aan maatschappelijke effecten:
Het project ‘Burger/Overheidsparticipatie’ is het eerste project dat bijdraagt
aan de maatschappelijke effecten. Het vertrouwen in de overheid kan
groeien en taken kunnen in samenwerking met partners worden uitgevoerd
door drie zaken; 1. door overheidsparticipatie goed toe te passen, 2. door
vaker en beter in te spelen op initiatieven in de samenleving en 3. door te
investeren in de relatie tussen overheid en partners. Verbindend besturen,
in dit project in een goede relatie en in samenwerking met partners, is voor
alle partners efficiënter en levert een beter effect op. Daarnaast staat de
mens centraal en gaat het om een andere rolverdeling. Meedoen,
meepraten en meebeslissen, daar draait het om. Dit project levert in eerste
instantie een betere kwaliteit op, door te investeren in de relatie met de
partners. Op de langere termijn levert het ook eurokansen en tijdwinst op.
Het project ‘Vermindering bestuurlijke drukte’ staat nog aan de start. Of het
eurokansen, tijdwinst en een betere kwaliteit oplevert moet nog
onderzocht worden. De uitkomst moet er in ieder geval toe leiden dat er
een andere rolverdeling komt en dat die andere rolverdeling efficiency- en
effectiviteitsvoordelen oplevert. Ook het project ‘Samenwerking
rekenkamerfunctie’ leidt tot een andere rolverdeling. Door verbindend
besturen worden efficiency- en effectiviteitsvoordelen behaald. Het project
levert eventueel incidenteel eurokansen op. Door de gewijzigde
samenwerkingsafspraken levert het project tijdwinst en een betere kwaliteit
op.
In het project ‘Regionale samenwerking griffies’ zijn de mogelijkheden tot
verdere samenwerking tussen de griffies in West-Brabant en Tholen in
beeld gebracht. Dit wordt in een voorstel uitgewerkt en in april 2013 aan de
raad aangeboden ter besluitvorming. Door deze samenwerking wordt
mogelijk geld bespaard. Door training, scholing, kennisdeling, social media
en uitwisselen van personeel wordt de kwaliteit van het werk binnen de
griffie verhoogd. Het voortraject kost meer tijd, maar later levert de
samenwerking tijdwinst op.
Momenteel wordt in het project ‘Strategische visie regionale
samenwerking’ gewerkt aan een visie. Ten aanzien van de
opschalingsambities van het kabinet wordt de visie op onze strategische
samenwerkingspartners geïntegreerd in de strategische visie regionale
samenwerking. Het rapport 'Krachtig Bestuur' dat op 20 maart 2013
verscheen wordt betrokken bij het opstellen hiervan. De strategische visie
regionale samenwerking biedt een visie op regionale samenwerking,
samenwerkingscriteria en inzicht op regie en sturing die bij regionale
samenwerking komt kijken. De visie wordt medio mei 2013 aan het MT en
college voorgelegd. Daarna volgt de opdracht om de strategische visie op
regionale samenwerking uit te werken. Het zorgt naar verwachting voor een
hogere kwaliteit. Door de strategische visie wordt de ambitie uit de
toekomstvisie om slimme verbanden tussen diverse partners te creëren
mogelijk gemaakt. De vijf O’s kunnen daardoor vanuit hun eigen kracht de
samenwerking zoeken en elkaar versterken. Partijen in Etten-Leur kunnen
aansluiting zoeken bij elkaars ambities. Door intergemeentelijke
samenwerking, waardoor efficiënter en effectiever gewerkt wordt, wordt de
dienstverlening naar onze inwoners verbeterd. De intensiteit van de
samenwerking kan per programma, thema of onderwerp verschillen.

Toekomstvisie
Meedoen, meepraten, meebeslissen,
open en transparant,
dienstverlening op maat en bijna
onzichtbaar, ontmoetingspunten in
de buurt

Toelichting op bijdrage aan maatschappelijke effecten:
Om inefficiënte geldstromen terug te dringen worden processen doorgelicht om
deze slimmer in te richten en overbodige handelingen en stappen te schrappen.
Het resultaat moet zijn dat de bedrijfsvoering maximaal wordt doorgelicht op
efficiency, zodat we maximale kwaliteit tegen minimale kosten kunnen
garanderen. Op deze manier draagt het bij aan het verder aanscherpen van de
rol van de overheid en draagt het bij aan kostenbesparing in de bedrijfsvoering.
Ook is de verwachting dat door het transparanter maken van de begroting en de
vereenvoudiging van de planning & controlcyclus een beter inzicht ontstaat in
onlogische of overbodige administratieve geldstromen die geen toegevoegde
waarde hebben en dus onnodig tijd kosten. Hiermee levert dit project zowel
eurokansen, tijdwinst als een betere kwaliteit op.
Het transparant maken van de begroting en inzicht geven in de verhouding
tussen kosten en kwaliteit draagt bij aan een gezonde financiële balans van onze
gemeente. Door een betere doorzichtigheid van de begroting kunnen
eenvoudiger keuzes gemaakt worden over de rollen. Door een transparante
begroting en door het accent meer op presentatie in een oogopslag te leggen
ontstaat een beter inzicht in de relatie tussen de wat-vraag en de hoe-vraag en
wordt duidelijker wat een bepaalde taak kost. Door dit verbeterde inzicht is het
makkelijker keuzes te maken.
Er is gekeken naar de wijze waarop wij onze belastingen innen. De
Belastingsamenwerking West-Brabant onderzoekt continu hoe de
bedrijfsvoering efficiënter kan. Waar mogelijk worden wijzigingen doorgevoerd.

Dienstverlening
Maatschappelijke effecten:
 Het vertrouwen in de overheid is groot omdat de taken op een volwaardige
en gelijkwaardige wijze worden uitgevoerd uitgaande van de eigen
verantwoordelijkheid van de vijf O’s.
 Verbindend besturen levert efficiency- en/of effectiviteitsvoordelen op.
 Het vertrouwen in de overheid is vergroot.
 De dienstverlening is tijd- en plaatsonafhankelijk, transparant, excellent en is
nagenoeg onzichtbaar.
Toelichting op bijdrage aan maatschappelijke effecten:
In het project KlantContactCenter (KCC) BERM-gemeenten wordt gewerkt aan
diverse activiteiten om te komen tot de inrichting van het regionaal KCC. Door
samenwerking kunnen kosten dalen door efficiënter gebruik van middelen en
kennis, terwijl de kwaliteit van dienstverlening kan verbeteren. Tevens reduceert
samenwerking de kwetsbaarheid van een individuele gemeente, door
schaalvoordelen in de ontwikkeling en uitvoering van de dienstverlening.
Onder het project ‘Programma ambitie dienstverlening’ vallen verschillende
activiteiten. Er is gestart met een pilot over het proces van aangifte bij overlijden
en het uitvaartproces met als doel het voor diverse betrokken partijen
gemakkelijker te maken. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan digitaal
afhandelen van zaken, afschaffen van vergunningen en minder documenten
inleveren. Aan de hand van de leerpunten uit deze aanpak worden ook andere
processen aangepakt.
De projecten interne dienstverlening en hostmanship zijn
voorwaardenscheppend en ondersteunend aan de doelstelling in de ambitie
dienstverlening en dat wat we willen bereiken binnen de Toekomstvisie. Diverse
ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de gemeentelijke dienstverlening in
de afgelopen jaren is verbeterd. Vooral de toenemende digitalisering draagt bij
aan meer gemak voor burgers, bedrijven en instellingen. Toch wil Etten-Leur
zeker de mens in beeld houden. Maatwerk blijft het sleutelwoord. Daarom is
aandacht voor hostmanship nodig. Het begrip ‘hostmanship’ is vrij te vertalen als
‘gastvrijheid’ en ‘werkelijk van meer betekenis willen zijn voor de individuele
klant’. Ook de kwaliteit van de interne dienstverlening heeft effect op de externe
dienstverlening. De twee projecten dragen in meerdere opzichten bij aan het
realiseren van de Toekomstvisie. Ze dragen bij aan de zelfredzaamheid. Mensen
willen de ruimte hebben. Voor degene die niet volledig zelfredzaam is, zet de
gemeente eerst in op het versterken van de eigen kracht. Is dat onvoldoende,
dan zorgt de gemeente voor extra ondersteuning. Daarnaast is samenwerking
met de gemeenten nodig gelet op de grote investeringen die we in de toekomst
moeten doen om onze dienstverlening op peil te houden. Zowel qua geld als
capaciteit is dat alleen niet meer te doen en dus wordt gekozen voor een
regionale aanpak in dit geval met de BERM gemeenten. De gemeente werkt
nauw samen met andere gemeenten en overheden, ketenpartners, bedrijven en
instellingen. De gemeente laat andere partijen doen waar ze beter in zijn. Dat
werkt efficiënt en komt tegemoet aan de hoge ambities op het gebied van
dienstverlening. Goede dienstverlening is snel, goedkoop en op de persoon
afgestemd. Het werkt gemakkelijk en mensen hebben er dus geen last van. Ten
slotte leveren beide projecten eurokansen, tijdwinst en een hogere kwaliteit op.
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Verslag Programma Wonen
Over de kwaliteit van de woonomgeving, het beheren van het openbaar gebied, wegen- en
fietspadenstructuur, bereikbaarheid, openbaar vervoer, winkelgebieden, milieu, landschapsbeheer,
wonen, wijken en aantrekkelijke vestigingsplaats bedrijven.

Waar gaan we naar toe?
In het programma Wonen realiseren we verschillende doelen. De dienstverlening staat op een hoog
niveau en is duurzaam ingericht, daar zetten we op in. We streven ernaar dat gebruikers de
openbare ruimte als veilig en prettig ervaren en positief waarderen. Om dat te bereiken gaat de
gemeente nauwer samenwerken bij het beheer van het openbaar gebied. Partners en inwoners
spelen een actieve rol spelen bij het beheer van het openbaar gebied. Hiervoor is een cultuuromslag
nodig. Regionalisering draagt bij aan schaalvoordelen. We behouden een goed wegennetwerk en
optimaliseren de vervoersmiddelen. Door een goed ingerichte (hoofd)wegen- en fietspadenstructuur
verbetert de verkeersafwikkeling sterk. De bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid
worden hierdoor vergroot. Mensen pakken eerder het openbaar vervoer dan de eigen auto om zich
zowel binnen als buiten de gemeente te verplaatsen.
Het winkelhart wordt versterkt, zodat het kan blijven functioneren als regionaal shoppingcentrum.
Nieuwe winkels nemen de plaats in van verdwenen winkels, markten en kermissen floreren en
wijkcentra functioneren als geconcentreerde eenheden in de behoefte van het gebied.
De gemeente stimuleert meer duurzame en meer energiezuinige toepassingen en de implementatie
van natuur- en milieuonderwijs in het lespakket van scholen. Agrarisch landschapsbeheer wordt
overgelaten aan gebruikers en eigenaren van het buitengebied. Met deze activiteiten dragen we bij
aan een duurzame samenleving. In een duurzame samenleving zijn ecologie, algemeen welbevinden
en economie in balans. Dit betekent een gezonde omgeving voor inwoners, werknemers, recreanten
en natuur.
De gemeente geeft ruimte aan marktwerking op het gebied van ruimtelijke inrichting. Er wordt
gebouwd naar de behoefte van de markt. Ruimtelijke ordening is faciliterend aan het realiseren van
gewenste (maatschappelijke) doelen en effecten. Op deze wijze geeft de gemeente sturing aan
ruimtelijke inrichting, wordt vastgelegd wat nodig is en vindt een integrale afweging plaats van
datgene wat we doen. Als laatste stimuleert de gemeente inwoners om initiatief te nemen op het
gebied van bouwen en wonen. Ook stimuleert de gemeente kwaliteitsverbetering op wijkniveau en
binnenstedelijke vernieuwing. Deze zaken doet de gemeente om mogelijk te maken dat
woningeigenaren en huurders zo lang mogelijk zelfstandig en betaalbaar in hun eigen vertrouwde
omgeving wonen. En dat inwoners wonen in een veilige en gezonde leefomgeving met een hoge
mate van tevredenheid. Een grotere betrokkenheid van inwoners in hun buurt en wijk is een
belangrijke factor. Voor het hele programma Wonen geldt dat actieve participatie een sleutel tot
succes is. Het wordt dan ook beloond en gewaardeerd. Deregulering biedt
ruimte aan creativiteit en vernieuwing. Daar waar regels
nodig zijn en blijven bestaan, wordt wel strenger
gecontroleerd.
Toekomtvisie
Accent op kwaliteit en zelfstandig
wonen, openbare ruimte is gedeelde
verantwoordelijkheid, aantrekkelijk
voor bedrijven, funshoppen, regionaal
shoppingcentrum, stimuleren
duurzame vervoersmiddelen,
verbetering inrichting wegen,
duurzaamheid, energieneutraal
10
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Wat is de winst?
Woonomgeving

Milieu en Natuur

Maatschappelijke effecten:
 Burgers wonen in een veilige en gezonde leefomgeving met een hoge mate van
tevredenheid.
 Woningeigenaren en huurders wonen zo lang mogelijk zelfstandig en betaalbaar
in hun vertrouwde omgeving.
 Meer betrokkenheid van inwoners bij hun buurt en wijk, hetgeen o.a. blijkt uit
initiatieven door bewoners.

Maatschappelijke effecten:
 We willen een duurzame samenleving bereiken waarin ecologie, algemeen
welbevinden en economie in balans zijn. Dit betekent een gezonde
omgeving voor inwoners, werknemers, recreanten en natuur.

Toelichting op bijdrage aan maatschappelijke effecten:
In de Toekomstvisie is benoemd dat we als gemeente het dorpse karakter willen
behouden. Gemeentelijke monumenten dragen hieraan bij, monumenten
bevorderen dat een omgeving prettig is om in te wonen. Het project draagt
daarnaast bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat om mensen’. De inwoners staan
centraal en voeren zoveel mogelijk eigen regie. Doordat informatie beschikbaar is en
slechts dat wat monumentaal is als zodanig wordt aangemerkt, creëert dat zoveel
mogelijk vrijheid om hun eigen wensen en behoefte te realiseren. Dit laatste levert
ook een lastenvermindering op. Datgene aan het pand wat niet monumentaal is, ten
aanzien daarvan is de eigenaar vrij. Het project levert dus een betere kwaliteit op,
maar geen eurokansen of tijdwinst.
De Wijkagenda’s worden samen met partners opgesteld. Hierin worden de wensen
en behoeften van de inwoners vastgelegd. Het wijkgericht werken is een instrument
om de kwaliteit van de eigen woonomgeving te versterken. Hiermee wordt
gestimuleerd dat inwoners verantwoordelijkheid nemen voor de eigen
woonomgeving. De wijkagenda’s dragen bij aan een betere kwaliteit. De Bomenlijst
wordt afgeschaft, met uitzondering van de paar particuliere bomen die beschermd
zijn. Het gaat om een interne lastenverlichting en daarmee om tijdwinst. De kwaliteit
van het groen moet geborgd blijven, zodat inwoners wonen in een gezonde
leefomgeving met een hoge mate van tevredenheid. Dit wordt uitgewerkt in de
Groenbeleidsnota.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelt wetten en regels (verwacht in
2014) om mogelijk te maken dat opdrachtgevers kunnen kiezen of zij zelf de toetsing
en toezicht op de bouw laten uitvoeren of dat zij dit laten doen door de gemeente.
Het is dan mogelijk om de uitvoering over te laten aan gecertificeerde bedrijven of
aan de Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB). Het doel is om een onduidelijke
rolverdeling in de toekomst te voorkomen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de
OMWB wordt onderzocht wat de mogelijkheden voor samenwerking zijn. Dit vindt
plaats in het project ‘Toetsing omgevingsvergunningen’. Het is momenteel nog te
vroeg om aan te geven of dit project eurokansen, tijdwinst of een verbeterde
kwaliteit oplevert.
Bestemmingsplannen vertalen de gewenste situatie en/of het beleid wat steeds een
maatwerkafweging is. In samenwerking met ontwikkelaars, de omgeving en
belanghebbenden wordt dit maatwerk geleverd. Ook particulier opdrachtgeverschap
wordt steeds meer vormgegeven. De overheid bewaakt het algemeen belang. Door
dit maatwerk aan de voorkant in een vroegtijdig stadium wordt het overbodig om op
het voorontwerp bestemmingsplan nog een formeel inspraaktraject toe te passen.
Het project ‘Ruimtelijke ontwikkeling’ levert een interne en externe kostenbesparing
en tijdwinst op.
Ten aanzien van het onderhoud van monumenten kan vermeld worden dat
periodiek een aanvraag voor subsidie wordt ingediend bij de Rijksdienst voor
Cultureel erfgoed. De subsidie is een bijdrage in de kosten voor onderhoud van
rijksmonumenten. We willen een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven met een
aantrekkelijk toeristisch-recreatief en cultureel aanbod. Samen met de stichting
Vincent van Gogh wordt bekeken in hoeverre er mogelijkheden zijn om de Raadzaal
en de toren in dit kader meer te benutten.

Openbaar gebied
Maatschappelijke effecten:
 De openbare ruimte wordt door de gebruikers als veilig en prettig
ervaren/positief gewaardeerd.
 De dienstverlening staat op een hoog niveau en is duurzaam ingericht.
Toelichting op bijdrage aan maatschappelijke effecten:
In het project ‘Beheer openbare ruimte’ wordt ten eerste onderzocht welk beheer
aan partners overgelaten kan worden. Daarnaast wordt bekeken welke acties
daadwerkelijk uitgevoerd zijn en ingebed in een andere organisatie dan de gemeente
of op andere wijze gerealiseerd zijn. Samenwerking en andere rollen zijn aspecten
die in dit project prominent naar voren komen. Het project leidt mogelijk tot
tijdwinst voor de gemeente. Het uitgangspunt is dat de huidige kwaliteit van de
openbare ruimte behouden blijft. De eerste initiatieven waarbij bewoners betrokken
worden bij het beheer van de openbare ruimte zijn gestart. Daarnaast wordt in het
project ‘Daadkracht met oog voor lokale ondernemers’ met lokale ondernemers
bekeken welke mogelijkheden er zijn om hen meer te betrekken bij aanleg, beheer
en onderhoud van het openbaar gebied.
Het beleid van afvalinzameling is gestoeld op het Gemeentelijk Afvalbeleidsplan. Dit
plan wordt vernieuwd. Het nieuwe plan is gebaseerd op nieuwe wetgeving en
techniek, maar ook op resultaten van in de wijken uitgezette proeven. Het doel is dat
de gemeente een meer faciliterende en minder regisserende rol krijgt. Partners en
inwoners krijgen een meer actieve rol bij het beheer van het openbaar gebied. Dit
vraagt om een cultuuromslag. Goede initiatieven worden gewaardeerd en beloond.
Het project levert eurokansen op en mogelijk tijdwinst.

Toelichting op bijdrage aan maatschappelijke effecten:
De projecten in de Energieagenda leveren een bijdrage aan de Europese,
landelijke en regionale doelstellingen voor 2020 op het gebied van
energiebesparing, duurzame energie en Co₂-reductie. Het resultaat kan pas
later bepaald worden. De projecten dragen bij aan de balans tussen people,
planet en profit. Samenwerking op het gebied van duurzaamheid wordt verder
uitgebouwd. Samenwerking levert zowel tijdwinst op als een betere kwaliteit.
Op 1 juli 2012 is het nieuwe Gebiedscontract Agrarisch Landschapsbeheer
Brabantse Delta in werking getreden en loopt tot 1 juli 2016. Het project
‘Agrarisch Landschapsbeheer’ is een goed voorbeeld waarbij diverse partijen
samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Een beslissing over
het al dan niet voortzetten van het project in Etten-Leur wordt in het voorjaar
van 2016 genomen.
Etten-Leur staat een duurzame ontwikkeling voor. De samenwerking binnen
de Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB) op het gebied van milieu zorgt
ervoor dat we hier beter op in kunnen spelen. Door de OMWB kunnen we
beter de balans vinden in people, planet en profit. De OMWB heeft als
opdracht om een verbetering tot stand te brengen in de dienstverlening en
verhoging van de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken (Milieu) en
daarmee een bijdrage te leveren aan een betere werk- en leefomgeving en
anderzijds een efficiëntie voordeel te behalen.

Toekomstvisie:
Accent op kwaliteit en zelfstandig wonen,
openbare ruimte is gedeelde
verantwoordelijkheid, aantrekkelijk voor
bedrijven, funshoppen, regionaal
shoppingcentrum, minder druk op wegennet,
verbetering wegen, duurzaamheid,
energieneutraal

Verkeer en vervoer
Maatschappelijke effecten:
 Door een goed ingerichte (hoofd)wegen- en fietspadenstructuur is de
verkeersafwikkeling sterk verbeterd waardoor de bereikbaarheid,
verkeersveiligheid en leefbaarheid is vergroot.
 De mensen pakker eerder het openbaar vervoer dan de eigen auto om zich
zowel binnen als buiten de gemeente te verplaatsen.
Toelichting op bijdrage aan maatschappelijke effecten:
Het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan omvat veel verschillende
onderwerpen. Hieronder volgen de onderwerpen die in het kader van de
Takendiscussie benoemd zijn. Het realiseren van elektrische laadpunten
stimuleert het gebruik van milieuvriendelijke vervoersmiddelen en draagt bij
aan de balans tussen people, planet en profit. Verder draagt het bij aan de
leefbaarheid en daarmee een betere kwaliteit. Ook het invoeren van een
fietsleensysteem draagt hiertoe bij. Een fietsleensysteem kan een extra service
betekenen waardoor het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer
gestimuleerd worden. Eerder is het niet gelukt om het Kleinschalig Collectief
Vervoer (KCV) breder op te zetten, omdat het als overheidstaak werd gezien
om dit te regelen en te financieren. In het nieuwe denken past het dit met
partners op te pakken, om met elkaar de leefbaarheid en de bereikbaarheid te
vergroten. Dit wordt nu weer opgepakt. Van belang binnen het project is dan
ook niet alleen de wensen van de mensen, maar ook zeker de verandering van
rollen. Verder wordt het gebruik en de inzet van vervoermiddelen
geoptimaliseerd. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer levert een
bijdrage aan het milieu en wordt dan ook gestimuleerd. De gemeente behoudt
een duidelijke regierol als het gaat om de verantwoordelijkheid voor het
wegennetwerk. Dit zal wel in nauwe samenspraak en samenwerking met
partners gebeuren. Al deze initiatieven leveren geen eurokansen of tijdwinst
op, wel een betere kwaliteit. De sanering van verkeersborden levert
eurokansen en tijdwinst op. Ten eerste kan een aantal borden gecombineerd
worden met andere bevestigingspunten, dit leidt tot minder palen en een
overzichtelijkere situatie. Daarnaast bepaalt de Wegenverkeerswet of er
minder regels komen. Minder regels betekent minder borden en minder
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beheer.

Verslag Programma Leven
Over samen leven in Etten-Leur, sociale verbanden, zorg, onderwijs, woon- en leefomgeving,
veiligheid, cultuur, sport, toerisme en recreatie.

Waar gaan we naar toe?
In het Programma Leven realiseren we verschillende doelen. We creëren een woon- en leefomgeving
waar iedereen zich prettig en veilig voelt en waarin de vijf O’s de verantwoordelijkheid voor hun
leefomgeving opgepakt hebben.
De sociale cohesie wordt bevorderd. Verenigingen, gezinnen en individuen hebben zelf de
verantwoordelijkheid genomen voor de kwaliteit van het eigen leven en de leefomgeving. Dit is
ongeacht leeftijd, levensstijl of eventuele beperking. Eigen mogelijkheden en maatwerk zijn
uitgangspunten. Etten-Leur is zodanig ingericht dat iedereen, ongeacht leeftijd, levensstijl of
eventuele beperking, op een volwaardige manier kan meedoen. De gemeente fungeert als vangnet
voor diegene die niet zelfredzaam kan zijn. Dit bevordert een gezonde samenleving. Van belang is,
dat beleidsterreinen in samenhang worden bekeken.
De gemeente brengt partners bij elkaar, verbindt hen. Partners verrichten taken vanuit eigen kracht.
Accommodaties worden optimaal beheerd en gebruikt. Verder benut de gemeente regionale kansen,
waarmee schaalvoordelen zijn te behalen. Het doel waartoe dit alles wordt ingezet is veelzijdig. Ten
eerste bevordert het de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun diverse
leefmilieus op school, in het gezin en in hun vrije tijd. Ten tweede wordt er een woon- en leefmilieu
gecreëerd waar iedereen de ruimte heeft zichzelf te ontwikkelen en waarin men zich prettig en veilig
voelt. Op de derde plaats is ons doel dat Etten-Leur een aantrekkelijke gemeente is, zowel voor
inwoners als bezoekers, om in te recreëren. Daarvoor heeft de gemeente ook een aantrekkelijk
toeristisch-recreatief en cultureel aanbod nodig. De gemeente laat haar inwoners laagdrempelig
kennismaken met vormen van kunst en cultuur.
Tevens leveren we een bijdrage aan een prettige en veilige woonomgeving door de regels te
verminderen. Dit leidt tot minder handhaving. Daar waar wel gehandhaafd wordt, is die strikt en
efficiënt. Handhaving wordt niet alleen door de gemeente uitgevoerd, maar in samenwerking met
partners. Deze samenwerking met partners kan ook leiden tot minder en vereenvoudigde regels.

Toekomstvisie
Kennen, ontmoeten, helpen, accent op
faciliteren, eigen kracht, iedereen doet
mee, basisvoorzieningen cultuur,
toerisme, recreatie, vrije tijd, sociale hart
van de wijk, volwaardig aanbod sport,
veiligheid is van ons allemaal.
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Wat is de winst?

Prettige en veilige woon- en leefomgeving

Subsidies

Maatschappelijke effecten:
 Er is een woon- en leefomgeving gecreëerd waar iedereen zich
prettig en veilig voelt.
 De vijf O’s hebben de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving
opgepakt.
 Meer betrokkenheid van inwoners bij hun buurt en wijk, hetgeen
o.a. blijkt uit initiatieven door bewoners.

Maatschappelijke effecten:
 Alle inwoners komen op een laagdrempelige manier in aanraking met vormen
van kunst en cultuur onder andere ter bevordering van de sociale cohesie.
(Cultuur, Toerisme en Recreatie)
 Etten-Leur is een aantrekkelijke gemeente voor inwoners en bezoekers om in te
recreëren. (Cultuur, Toerisme en Recreatie)
 Behouden van de sociale cohesie. (Sport)
 Stimuleren van een gezonde samenleving waarin ieder zelfstandig kan
deelnemen, ongeacht leeftijd, levensstijl, of eventuele beperking. (Sport)
 Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de samenleving, ongeacht
leeftijd, levensstijl of eventuele beperking. (Maatschappelijke Zorg)
 Er is een woon- en leefomgeving gecreëerd waar iedereen ruimte heeft zichzelf
te ontwikkelen en zich prettig en veilig voelt. (Maatschappelijke Zorg)
 Met de activiteiten op het gebied van Financiën willen we een goede balans
tussen de prijs (lokale lasten) en het kwaliteitsniveau (voorzieningenniveau
diverse beleidsvelden) bereiken. (Financiën)

Toelichting op bijdrage aan maatschappelijke effecten:
Verschillende projecten dragen bij aan de maatschappelijke effecten.
De Algemene plaatselijke verordening wordt herzien, waardoor het
weer in lijn is met landelijke wet- en regelgeving. Het project
Flitsvergunningen draagt bij aan dienstverlening voor de klant. Door
samenwerking met adviseurs en aanvragers worden de doorlooptijden
van vergunningen verkort. De winst op het gebied van kwaliteit is
gelegen in serviceverlening richting de klant. Voor het gebruik van
containers die korter staan dan 4 weken worden algemene regels
gemaakt. Hiervoor hoeft voor 80% van de containers geen vergunning
meer aangevraagd te worden. Dit beantwoordt aan de wensen en
behoeften van de inwoners, die gebaat zijn bij een snelle en efficiënte
wijze van containerplaatsing zonder tussenkomst van de gemeente. De
containerhandelaren worden in positie gebracht om hun
verantwoordelijkheid voor het goed plaatsen uit te voeren. Mogelijk
levert dit project ook een kleine positieve opbrengst op voor de
gemeente en voor de aanvrager.
Horeca-ondernemers controleren nu zelf of hun bedrijf voldoet aan de
wet- en regelgeving. Zij pakken hun eigen verantwoordelijkheid op en
dragen hierin bij aan een prettige woon- en leefomgeving, omdat de
veiligheid en gezondheid is geborgd. Het project levert tijdwinst op en
een betere kwaliteit.
Buurtpreventie is een project wat er duidelijk toe leidt dat de O’s hun
verantwoordelijkheid oppakken, nu betreft het specifiek de inwoners.
Zij zetten zich vrijwillig in voor de leefbaarheid van hun buurt. Dit draagt
bij aan een leefbare omgeving en aan het bevorderen van de sociale
cohesie. Voor de BOA’s wordt onderzocht of een regionale pool de
kwetsbaarheid van de BOA’s kan verminderen en de kwaliteit verhogen.
De samenwerking met Breda en Zundert wordt onderzocht. Daarnaast
wordt onderzocht wat de rol van de BOA moet zijn, repressieve
handhaver of preventieve gastheer. In het geval van regionale
samenwerking kan dit project eurokansen en een betere kwaliteit
opleveren.
Samenwerking leidt tot efficiëntie en effectiviteit. Het biedt de
organisatie de mogelijkheid om een proactieve verbinder te worden
tussen de 5 O’s, waarin gelijkwaardigheid, vertrouwen en
verantwoordelijkheid centraal staan.

Toekomstvisie:
Kennen, ontmoeten, helpen, accent op
faciliteren, eigen kracht, iedereen doet mee,
basisvoorzieningen cultuur, toerisme,
recreatie, vrije tijd, sociale hart van de wijk,
volwaardig aanbod sport, veiligheid is van
ons allemaal.

Toelichting op bijdrage aan maatschappelijke effecten:
In het project ‘Subsidies’ zijn de onderwerpen Sport, Cultuur en het Maatschappelijk
terrein de belangrijkste onderwerpen. In 2013 wordt een nieuw concept Algemene
subsidieverordening gemaakt en worden de mogelijkheden verkend voor verdere
vereenvoudigingen van het subsidieproces.
Dit wordt in twee deelprojecten ‘Nieuwe subsidieregels’ en ‘Vereenvoudiging
subsidieproces’ uitgewerkt. In ieder geval wordt het aanvraagformulier voor
waarderingssubsidies vereenvoudigd en worden alle aanvragen per mail verzonden.
Verenigingen hebben met name baat bij vermindering van regels en onkosten. Een
eenvoudiger en efficiënter subsidiebeleid levert de gemeente tijdwinst op. De
nieuwe subsidieregels dragen bij aan een betere kwaliteit.

Ontplooiing en ontwikkeling van jeugd
Maatschappelijke effecten:
 De ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun diverse
leefmilieus op school, in het gezin en in hun vrije tijd.
 Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de samenleving, ongeacht
leeftijd, levensstijl of eventuele beperking.
Toelichting op bijdrage aan maatschappelijke effecten:
In het project ‘Marktplaats onderwijsgerelateerde activiteiten’ worden verschillende
onderwerpen integraal benaderd: onderwijsgerelateerde activiteiten,
armoedebeleid in onderwijs en natuur- en milieuonderwijs. Dit vanuit de overtuiging
dat samenwerking met het onderwijs voordelen op kan leveren. De voordelen
komen ten gunste van het onderwijs zelf. Bij hen wordt er meer structuur
aangebracht ten aanzien van hun inzet bij verschillende maatschappelijke en
onderwijsgerelateerde vraagstukken. Daarom draagt dit project bij aan de
uitgangspunten ‘samenwerking’ en ‘andere rollen’. Ook draagt het project bij aan
een betere kwaliteit.
Het project ‘1 overkoepelende stichting voor het primair onderwijs’ draagt ook bij
aan deze uitgangspunten en aan een betere kwaliteit. De inzet is dat zo mogelijk
voor de zomer de samenwerking in een convenant wordt gegoten. Naar aanleiding
hiervan wordt onderzocht welke samenwerkingsvormen er zijn en welke passend
zijn voor Etten-Leur. Ook dit project komt ten eerste ten gunste van het onderwijs
zelf. Afgeleid hiervan kunnen er voordelen ontstaan bij bijvoorbeeld beheer en
exploitatie van brede scholen.
De beide projecten zijn voorwaardenscheppend om bij te dragen aan de ontplooiing
en ontwikkeling van kinderen en jongeren op school.
Het project ‘Benutten onderwijsaccommodaties’ draagt met name bij aan het
uitgangspunt ‘het gaat om andere rollen’. De gemeente krijgt een meer faciliterende
rol en een minder regisserende en uitvoerende rol. Met de opening van Brede school
De Vleer faciliteren we een centrale plaats in de wijk voor educatie, opvang en
ontmoeting, maar dat gaat niet vanzelf. Zowel onderwijs, kinderopvang, maar ook
wijkbewoners moeten wennen aan een multifunctionele accommodatie waar
ruimtes gedeeld moeten worden. Het is aan de gezamenlijke partners om dit te
stimuleren en wijkbewoners te enthousiasmeren. Een ontmoetingsplek in de wijk
draagt ertoe bij dat iedereen naar vermogen zelfstandig mee kan doen aan de
samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om de jeugd of om onderwijs, maar is veel
breder dan dat. Daarom draagt het er ook toe bij dat er een woon- en leefomgeving
wordt gecreëerd waar iedereen zich prettig en veilig voelt. Het project levert
eurokansen op en een betere kwaliteit.
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Cultuur, Toerisme en Recreatie

Maatschappelijke zorg

Maatschappelijke effecten:
 Alle inwoners komen op een laagdrempelige manier in aanraking met vormen van
kunst en cultuur onder andere ter bevordering van de sociale cohesie.
 Etten-Leur is een aantrekkelijke gemeente voor inwoners en bezoekers om in te
recreëren.

Maatschappelijke effecten:
 Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de
samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl of eventuele beperking.
 Er is een woon- en leefomgeving gecreëerd waar iedereen ruimte
heeft zichzelf te ontwikkelen en zich prettig en veilig voelt.

Toelichting op bijdrage aan maatschappelijke effecten:
In project ‘Behoefte aan recreatievoorzieningen’ wordt in het najaar van 2013 de
behoefte aan recreatievoorzieningen in beeld gebracht door middel van een enquête.
Doel van het project is het cultureel aanbod te behouden door o.a. cultureel
ondernemerschap en creatieve samenwerking. De gemeente is verbinder.
In het project ‘Citymarketing en stadspromotie Etten-Leur’ wordt eraan gewerkt om
Etten-Leur beter op de kaart te zetten. Dit project levert geen eurokansen of tijdwinst
op, maar wel een betere kwaliteit. Het doel is dat Etten-Leur zowel voor inwoners als
bezoekers een aantrekkelijke gemeente is om in te recreëren. Samenwerking en
andere rollen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Als onderdeel van dit project is
onlangs het project ‘Centrummanagement’ gestart.

Toelichting op bijdrage aan maatschappelijke effecten:
In het project ‘Voorzieningen dicht bij de burger’ is de gemeente in
overleg met de partners wonen, zorg en welzijn over de uitwerking van
de woonservicegebieden. In mei 2013 is de uitwerking gereed en is
bekend welke opgaven partners en de gemeente hebben. Het sociale
hart van de wijk brengt voorzieningen dicht bij de burger. Samen met
partners worden afspraken gemaakt om de juiste voorzieningen binnen
een woonservicegebied binnen ieders bereik te hebben. De plusfunctie
van de Brede School plus wordt het sociale hart van de wijk. Dit leidt tot
hogere zelfredzaamheid, zodat inwoners minder een beroep hoeven te
doen op de duurdere individuele voorzieningen. De gemeente is ook in
overleg met partners wonen, zorg en welzijn in het kader van het
project ‘Sturen op zelfredzaamheid’. In januari 2013 zijn de sociale
wijkteams operationeel geworden. Zij werken met een methodiek van
zelfredzaamheid. Daarnaast wordt ingestoken op een
bewustwordingscampagne waarbij eigen verantwoordelijkheid en
zelfredzaamheid de belangrijkste items zijn. Dit project gaat uit van het
uitgangspunt dat mensen centraal staan, de gemeente trekt zich terug
op de vangnetfunctie en regierol. Partners zetten hun eigen expertise
in. Inwoners hebben verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving
opgepakt en helpen elkaar. Op termijn levert dit project eurokansen op
door te stimuleren op zelfredzaamheid. Ditzelfde geldt voor het project
‘Etten-Leur Wmo-proof’. Door deze campagne en workshops wordt
gewerkt aan een organisatie die Wmo-proof is. Dit moet ertoe leiden
dat heel Etten-Leur Wmo-proof wordt, zodat ook mensen met een
beperking in een prettige en veilige woon- en leefomgeving kunnen
leven en iedereen naar vermogen mee kan doen in de samenleving.

Maatschappelijk Vastgoed
Maatschappelijke effecten:
De maatschappelijke effecten voor Maatschappelijk Vastgoed zijn zeer divers, omdat
de doelstellingen bepaalt worden door de activiteiten, die daarin plaats vinden.
Onder het programma Wonen worden alle opbrengsten en uitgaven eerst
gebundeld, en vervolgens doorvertaald naar de bewuste producten.
Toelichting op bijdrage aan maatschappelijke effecten:
Ten aanzien van het project ‘Behoefte en facilitering culturele basisvoorzieningen’ is
met partners gesproken over de ruimtebehoefte voor de toekomstige bibliotheek,
kunstonderwijs en theater. Er moet 1 centrale culturele voorziening komen met
mogelijke uitloop van functies in andere gebouwen. Bestaande faciliteiten kunnen
niet aan deze vraag voldoen. Het onderzoek wordt voortgezet. De gemeente heeft
als taak de basisvoorzieningen te garanderen, zij is waar nodig de pro-actieve
verbinder tussen de 5 O’s, het gaat om andere rollen. De wensen en behoeften van
de mensen staan centraal.
In het project ‘Effectiever en efficiënter beheren van sociaal culturele
accommodaties’ is een inventarisatie naar het huidige accommodatiebeheer
afgerond. De inventarisatie wordt uitgewerkt in beleid rondom
accommodatiebeheer. Het beoogde resultaat is een efficiëntere en effectieve vorm
van beheer. Hierdoor kan zowel tijdswinst als financiële winst behaald worden. Een
andere rolverdeling is nodig om hiertoe te komen. De gemeente treedt op als
verbinder en facilitator.
In het project ‘Sportaccommodaties’ wordt onderzoek gedaan naar andere vormen
van beheer van de binnen- en buitensportaccommodaties. De resultaten worden
betrokken bij de op te stellen sportbeleidsnota.
Onderzocht wordt welke accommodaties afgestoten of geprivatiseerd kunnen
worden. Door afstoten en privatisering vervallen onderhoud- en exploitatiekosten
en wordt tijdwinst geboekt. De kwaliteit van gemeentelijke accommodaties gaat
achteruit, vanwege veroudering. De accommodaties die technisch/functioneel
verouderd zijn worden afgestoten of herontwikkeld. De gemeente garandeert
bepaalde basisvoorzieningen, maar hoeft hiervan geen eigenaar te zijn. Een andere
verdeling van taken en verantwoordelijkheden komt tot stand. Partnerschap en
eigen verantwoordelijkheid zijn hierin uitgangspunten. Er is een onderzoek gestart
naar de invulling van de plusfunctie van Brede School De Vleer en een onderzoek
naar de behoefte van activiteiten voor ouderen in relatie tot accommodaties.
Scholen voor voortgezet- en basisonderwijs vervullen een regionale functie. Met de
scholen voor voortgezet onderwijs wordt bekeken welke accommodaties nog beter
benut kunnen worden. De schaalvoordelen van regionalisering worden hierbij
onderzocht in het project ‘schaalvoordelen door regionale samenwerking’.

Toekomstvisie:
Kennen, ontmoeten, helpen, accent op
faciliteren, eigen kracht, iedereen doet mee,
basisvoorzieningen cultuur, toerisme,
recreatie, vrije tijd, sociale hart van de wijk,
volwaardig aanbod sport, veiligheid is van
ons allemaal.
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Verslag Programma Werk en inkomen
Over zelfstandige deelname aan de arbeidsmarkt, het verstrekken van uitkeringen en
werkgelegenheid.

Waar gaan we naar toe?
In het Programma Werk en inkomen realiseren we verschillende doelen. Mensen moeten kunnen
voorzien in de kosten van de eerste levensbehoeften en de armoedeval moet beperkt worden.
Iedereen doet wat voor zijn of haar uitkering en levert daarmee een bijdrage aan de samenleving.
Daarbij doet iedereen naar vermogen zelfstandig mee op de arbeidsmarkt en/of aan de samenleving,
ongeacht leeftijd of eventuele beperkingen. Om dit te bereiken wordt ingezet op beloning. Diegene
die participeert, wordt beloond. Ontvangt een inwoner een uitkering en wil hij niet participeren, dan
ontvangt hij uitsluitend een wettelijk minimale uitkering. Er wordt ingezet op efficiency in de
uitvoering door meer aandacht te schenken aan preventie. Regionale kansen worden benut. Ook
versterkt de gemeente haar regionale werkgelegenheidsfunctie. Etten-Leur moet kunnen voorzien in
de lokale en regionale vraag naar werkgelegenheid en zorgt voor voldoende vestigingsmogelijkheden
voor bedrijven.

Eigen kracht, iedereen
doet mee, regionale
werkgelegenheidsfunctie
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Wie zijn er betrokken?
Weliswaar is betrokkenheid in deze fase zeer wisselend, het overzicht geeft de scope aan
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Wat is de winst?

Regionale samenwerking Werk en inkomen

Regionale Agenda werklocaties

Maatschappelijke effecten:
 Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen op de
arbeidsmarkt en/of aan de samenleving, ongeacht leeftijd of
eventuele beperkingen.
 Iedereen doet iets voor zijn/haar uitkering en levert daarmee een
bijdrage aan de samenleving.

Maatschappelijke effecten:
 Er wordt voorzien in de lokale en regionale vraag naar
werkgelegenheid.
 Dat mensen kunnen voorzien in de kosten van de eerste
levensbehoeften.
 Het beperken van de armoedeval (armoedeval is het effect dat
optreedt wanneer iemand met een uitkering er in inkomen op
achteruitgaat als hij/zij een betaalde baan heeft).

Toelichting op bijdrage aan maatschappelijke effecten:
In het uitvoeringsprogramma ‘West-Brabant werkt en pakt door’ wordt
de samenwerking tussen onderwijs, overheden en
werkgeversorganisaties versterkt en worden afspraken gemaakt om
knelpunten op de arbeidsmarkt gezamenlijk aan te pakken. Deze
kwaliteitsslag draagt bij aan een kwalitatief betere dienstverlening aan
de inwoners. Aan de uitwerking van een aantal onderwerpen van het
uitvoeringsprogramma draagt de gemeente bij, zoals het creëren van
extra arbeidsplaatsen in de sector Groen, het organiseren van (zij)instroomtrajecten in de sectoren Zorg en Techniek, een structurele
samenwerking met de uitzendbranche en het organiseren van uitstroom
uit de uitkering naar de sector Zakelijke Dienstverlening. Het
uitgangspunt is dat de zelfredzaamheid van mensen wordt versterkt en
daarmee de eigen kracht.
De rollen veranderen. De gemeente heeft een vangnetfunctie en is niet
langer direct de eerst verantwoordelijke, maar faciliteert en
ondersteunt. Het project moet leiden tot een beperkte instroom in de
uitkering. Concrete omvang is nu nog moeilijk te kwantificeren. Het
project draagt verder bij aan de samenwerking op West-Brabant niveau
tussen overheden, werkgevers en onderwijs over arbeidsmarktbeleid.
Het project draagt met name bij aan de kwaliteit.
Het domein van de lokale sociale zekerheid is sterk in beweging.
Ontwikkelingen als de Wet werk en bijstand, herstructurering van de
Wet sociale werkvoorziening, de terugtrekking van het UWV-Werkbedrijf
en de aanzienlijke rijksbezuinigingen die op gemeenten afkomen, maken
dat gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen, maar minder
middelen om daaraan te kunnen voldoen. Om ook in de toekomst een
kwalitatief goede en betaalbare dienstverlening te kunnen bieden, is
verdergaande samenwerking noodzakelijk. Dit vindt plaats in het project
‘Gezamenlijke Werkorganisatie Werk en Inkomen’. De wensen en
behoeften van inwoners staan centraal. Het project levert eurokansen,
tijdwinst en een betere kwaliteit op.

Toekomstvisie:
Eigen kracht, iedereen
doet mee, regionale
werkgelegenheidsfunctie

Toelichting op bijdrage aan maatschappelijke effecten:
De Regionale Agenda werklocaties is vastgesteld in de Regio WestBrabant (RWB) en wordt in 2013 versterkt door de toevoeging van
kwalitatieve elementen. Bovendien wordt de Agenda uitgebreid door
afstemming op het gebied van kantoren en detailhandel. De Industriële
Kring Etten-Leur (IKE) wordt periodiek bijgepraat over de voortgang in
de reguliere contactmomenten. De RWB hecht groot belang aan het
ontwikkelen van bedrijventerreinen met oog voor een goede balans
tussen people, planet en profit. Het project levert geen eurokansen of
tijdwinst op, wel draagt het bij aan een betere kwaliteit.

Minimabeleid
Maatschappelijke effecten minimabeleid:
 Dat mensen kunnen voorzien in de kosten van de eerste
levensbehoeften.
 Het beperken van de armoedeval (armoedeval is het effect dat
optreedt wanneer iemand met een uitkering er in inkomen op
achteruitgaat als hij/zij een betaalde baan heeft).
Toelichting op bijdrage aan maatschappelijke effecten:
Het project ‘Inzet gemeentelijke middelen Minimabeleid’ draagt bij aan
het uitgangspunt dat inwoners hun eigen verantwoordelijkheid
oppakken. Zowel voor hun eigen leven, als voor hun leefomgeving. Er
wordt ingezet op het versterken van de eigen kracht en
verantwoordelijkheid. Het meedoen aan arbeidsmarktparticipatie is
gekoppeld aan een hogere uitkering. Het project levert geen
eurokansen en geen tijdswinst op, wel draagt het bij aan de kwaliteit.
Vijf Werkpleingemeenten zijn de samenwerking aangegaan voor de
vorming van een gezamenlijke werkorganisatie Werk en Inkomen. In
2014 wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart om ook de uitvoering
van de Wmo daaronder te brengen. Dit gebeurt binnen het project
‘Samenwerking Wmo-uitvoering’. Een regionale organisatie Werk en
Inkomen biedt schaalvoordelen. Aangezien het onderzoek nog plaats
moet vinden, kan nu niet ingeschat worden wat de eventuele voordelen
zullen zijn.
Ten behoeve van het project ‘Bevorderen participatie niet-werkende
inwoners’ wordt in het eerste kwartaal van 2013 de Startnotitie ‘sociale
activering’ afgerond. Het plan van aanpak staat gepland voor april 2013.
De notitie richt zich op de inzet van uitkeringsgerechtigden en
vrijwilligers voor diverse maatschappelijke activiteiten. Dit kan onder
meer het beheer van de openbare ruimte zijn, het beheer van
accommodaties en de inzet ten behoeve van collectieve voorzieningen.
Voor wat betreft de inzet van uitkeringsgerechtigden voor het beheer
van het openbaar gebied vindt er een inventarisatie plaats van
mogelijke werkzaamheden en geschikte kandidaten. De inventarisatie is
rond in april 2013. Twee suggesties over de inzet voor het leefbaar en
schoon houden van de buitenomgeving worden meegenomen in het
plan van aanpak. In dit project is het uitgangspunt zelfredzaamheid en
eigen kracht. De gemeente heeft een vangnetfunctie en treedt op als
verbinder. Samenwerking met partners is belangrijk om het huidige
voorzieningenniveau zo efficiënt mogelijk te organiseren.
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Slotwoord
Zoals u kunt zien is de enthousiaste aanpak uit fase 1 doorgezet in fase 2. Op vele onderwerpen
hebben wij getracht samen met de partners in gesprek te komen en op onderdelen zijn we al zover dat
het ook tot de eerste resultaten heeft geleid. De goed bezochte bijeenkomst op 14 januari laat zien dat
onze partners graag met ons samen op zoek zijn naar een nieuwe balans en een nieuwe rolverdeling.
De praktijk is wel dat het tijd kost om op alle onderwerpen goed in gesprek te komen en samen
keuzes te maken. Met de uitvoering van fase 2 hebben wij weer een goede stap vooruit gezet. Het
project fase 2 eindigt maar de aanpak van veranderen niet wat ons betreft. Naast het beantwoorden
van de nog openstaande vragen gaan wij verder op zoek met onze partners naar nieuwe kansen en
nieuwe initiatieven.
Wij zijn er van overtuigd dat als wij op deze manier samen met onze partners blijven werken onze
toekomstvisie realiteit gaat worden: het uitstekende voorzieningenniveau op peil houden met minder
beschikbare financiële middelen. Etten-Leur is klaar voor deze toekomst.
Wethouder Jan van Hal
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Bijlagen
De bijlagen zijn verzameld in het Bijlagenboek Rapportage Takendiscussie Fase 2.
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