
 

Grote opbrengst expertmeetings beleidsactualisatie 23 september 2014 
Deze rapportage bevat de woordelijke opbrengst van expertmeetings op 23 september. De 

gemeente Etten-Leur bedankt alle aanwezigen voor hun tijd en inzet en hoopt dat we in de 

toekomst nog vaak samen zullen optrekken.  

 

 

 

Aanleiding 

De gemeente is bezig met een beleidsactualisatie. Nadat de gemeenteraad het raadsprogramma had 

vastgesteld, was het aan het college om dit verder uit te werken in het beleid. Dit doet het college 

niet vanachter het bureau, maar betrekt haar partners actief. Eerst is het raadsprogramma naast het 

bestaande beleid gelegd. De onderwerpen die moeten worden aangepast, én waarbij partners een 

grote rol (kunnen) spelen, stonden centraal in twee expertmeetings op 23 september.  

 

Druk bezocht en veel energie 

Zo’n 70 partners hadden zich aangemeld om mee te denken en mee te doen. In twee bijeenkomsten 

gingen we aan de slag met vier thema’s: in en om het huis, meedoen, accommodaties en subsidies. 

Per thema stonden drie vragen centraal en hebben de partners alle ideeën die ze hadden, genoemd. 

Daarna hebben ze de beste ideeën besproken en iets verder uitgewerkt.  

 

Het waren best lange sessies en er is intensief gewerkt. Met vele ideeën als resultaat. Met een 

systeem van laptops werd meteen bijgehouden welke ideeën er waren en wat er voor nodig is om 

dit te bereiken. Per sessie legden we zo’n 250 ideeën vast.  

 

De opbrengst: groslijst ideeën voor iedereen beschikbaar 

De opbrengst van de bijeenkomsten zijn verzameld en via internet voor iedereen beschikbaar. 

Let op: het is de groslijst van alles wat die avond is ingetypt, zonder bewerking en samenvatting.  

De gemeente zal de ideeën gebruiken bij het actualiseren van het beleid. Maar daarnaast zal de 

gemeente met de partners verder praten over het realiseren van het beleid en de ideeën.  
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1 Vrijwilligerswerk 

1.1 Hoe kunnen we onze inwoners stimuleren om zich vrijwillig in te 

zetten voor de samenleving?  
 

Aantal antwoorden 27 

Antwoord 

mensen zoveel mogelijk zelfstandig proberen te houden o.a. door de fysieke drempels te beperken (de 
toegankelijkheid van gebouwen ed goed regelen) 

zichtbaar maken wat er al een vrijwilligerswerk gebeurt; de succesverhalen delen 

geleidelijk aan de vrijwilligers inzetten 

ga de mensen opzoeken bv bij moskee; door sociale teams 

zorg dat er bij Werkplein een punt is waar vrijwilligers terecht kunnen 

communicatie via wijkteams, brede scholen, mond tot mond reclame 

Meer projectmatige aanpak (voor afgebakende periode) 

zorg dat randvoorwaarden goed geregeld zijn 

Begeleiding 'minder zelfstandige' vrijwilligers bij vrijwilligersactiviteiten 

combinatie maken van professionals en vrijwilligers 

vrijwilligerspunt bereikt doel niet; moet aantrekkelijker (speeddaten) 

Stimuleer motivatie voor vrijilligerswerk, persoonlijke benadering potentiële vrijwilliger 

zichtbaarheid vergroten van verenigingen en organisaties, laagdrempelig maken, een op een benaderen (niet 
alleen via websites en advertenties), maatjesproject (creeren van binding) 

Aandacht voor de vrijwilliger, spreek waardering uit 

Vrijwilligerswerk als tegenprestatie voor uitkering: geen dwang, houd rekening met wensen vrijwilliger 

clienten ook in laten zien dat ze ook iets voor anderen kunnen betekenen 

jongere generatie (tm 45 jaar) zien te bereiken via scholen (bv maatschappelijke stages), sociale media 

zorgen voor status en binding vrijwilliger binnen organisatie 

Faciliteren, training, deskundigheidsbevordering, begeleiding vrijwilligers 

ervaringsverhalen in Bode plaatsen; wat betekent het voor de vrijwilligers en wat betekent voor de client 

Maatschappelijke stage organiseren 

vrijwilligers zijn wel te vinden maar mensen moeten keuzes maken bv mantelzorg of inzetten van wijk 

Promotie, positieve kanten vrijwilligerswerk benadrukken 

adverteren op websites en in de Bode 

aanvragen gericht wegzetten; bv met groep of individu 

duidelijk maken of het gaat om langdurig vrijwilligerswerk doen of voor een kort tijdsbestek; structureel of 
incidenteel 

duidelijke communiceren naar burgers dat ze nodig zijn; prominentere plek geven bv. in Bode 
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1.2 Tafel 1: Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent 

dat deze haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 

Onderdeel - Score 

communicatie via wijkteams, brede scholen, mond tot 
mond reclame  

1 

zorgen voor status en binding vrijwilliger binnen 
organisatie  

1 

Faciliteren, training, deskundigheidsbevordering, 
begeleiding vrijwilligers  

1 

zorg dat randvoorwaarden goed geregeld zijn 

 

1 

Begeleiding 'minder zelfstandige' vrijwilligers bij 
vrijwilligersactiviteiten  

1 

Aandacht voor de vrijwilliger, spreek waardering uit 

 

1 

jongere generatie (tm 45 jaar) zien te bereiken via 
scholen (bv maatschappelijke stages), sociale media  

1 

duidelijk maken of het gaat om langdurig 
vrijwilligerswerk doen of voor een kort tijdsbestek; 
structureel of incidenteel 

 

1 

Promotie, positieve kanten vrijwilligerswerk 
benadrukken  

1 

 

1.3 Tafel 1: Werk de ideeën verder uit. 
 
communicatie via wijkteams, brede scholen, mond tot mond reclame 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 
 
zorgen voor status en binding vrijwilliger binnen organisatie 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

Faciliteren, training, deskundigheidsbevordering, begeleiding vrijwilligers 

Hoe ziet de nieuwe vrijwilliger eruit 

verzekering,onkostenvergoeding,waardering in de vorm 
 

Welke partners nodig 

Gemeenten financieele facilitering, voorwaarden vanuit de eigen organisatie 

 

Wat is er voor nodig/voorwaarden 

training: introductiecursus op maat, communicatie en sociale vaardigheden,praktijkondersteuning, feedback 
on the job, kennis m.bt. de inhoud van het vrijwilligerswerk 

 
 
zorg dat randvoorwaarden goed geregeld zijn 

 Geen resultaten voor deze vraag. 
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Begeleiding 'minder zelfstandige' vrijwilligers bij vrijwilligersactiviteiten 

Welke partners nodig 

jaarlijks regelmatig terugkerende groepsactiviteiten binnen verenigingen, coordinator ruimte binnen werk 
voor krijgen 

 

Wat is er voor nodig/voorwaarden 

Tijd en ruimte voor mensen met psychische beperkingen creeren binnen wijkwerk  

Binnen wijkverenging moet er ruimte zijn voor deze mensen, maar ook een deskundigheidspunt 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Aandacht voor vrijwilligers door coordinator, regelmatig checken, informeren, voldoende mogelijkheden voor 
werkers creeren. 

Zorgen dat beheer gefaciliteerd wordt in wijkgebouwen en wijkgebouwen 

Fysieke ruimte voor vrijwilligersactiviteiten binnen de brede school 

 

 

Aandacht voor de vrijwilliger, spreek waardering uit 

Hoe ziet de nieuwe vrijwilliger eruit 

jeugd  vanuit school 

Jonge gezinnen  carierre bezig  

ideaal voor inztten in projecten van beperkte omvang 

 

Welke partners nodig 

de betreffende organisatie 

 

Wat is er voor nodig/voorwaarden 

speciale avond , attenties   Kerst Verjaardag jubilea 

individuele gesprekken 

vorming van team 

 

 Welke rol heeft de gemeente 

beschikbare maken van gebouwen 

Gemeente moet kenbaar maken dat er voor alle vrijwilligers een verzekering is. 

Vrijwilligerscentrale nog eens onder de loep nemen; meer vriendelijk maken 

vrijwillersdag organiseren 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Vanzelfsprekenheid niet doen. Elk jaar iets anders organiseren  Creatief  

Aan vrijwilligers ideeen vragen 
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jongere generatie (tm 45 jaar) zien te bereiken via scholen (bv maatschappelijke stages), 

sociale media 

Welke partners nodig 

Vragende organisatie  

scholen   Buurtgemeenschap 

Wat is er voor nodig/voorwaarden 

kennis over sociale media 

enthousiasme van medewerkers waar vrijwilligers nodig zijn 

 

Welke rol heeft de gemeente 

activeren van sociale media 

Vrijwilligers centrale centraal stellen 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

inzet van sociale media kan overbelast worden 

niet overvragen 

 

 

duidelijk maken of het gaat om langdurig vrijwilligerswerk doen of voor een kort tijdsbestek; 

structureel of incidenteel 

Hoe ziet de nieuwe vrijwilliger eruit 

alle leeftijden van toepassing 

 

Welke partners nodig 

organisaties die zich in zetten voor korte projecten en hier tijd voor willen inzetten 

 

Wat is er voor nodig/voorwaarden 

tijd investering van zowel organisaties als voor vrijwilligers 

 

Welke rol heeft de gemeente 

gemeente op de hoogte zijn 

extra geld beschikbaar  

aanbieden van gebouwen 
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1.4 Tafel 2: Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent 

dat deze haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 

Onderdeel - Score 

Faciliteren, training, deskundigheidsbevordering, 
begeleiding vrijwilligers  

1 

communicatie via wijkteams, brede scholen, mond tot 
mond reclame  

1 

zorg dat er bij Werkplein een punt is waar vrijwilligers 
terecht kunnen  

1 

zichtbaarheid vergroten van verenigingen en 
organisaties, laagdrempelig maken, een op een 
benaderen (niet alleen via websites en advertenties), 
maatjesproject (creeren van binding) 

 

1 

combinatie maken van professionals en vrijwilligers 

 

1 

jongere generatie (tm 45 jaar) zien te bereiken via 
scholen (bv maatschappelijke stages), sociale media  

1 

mensen zoveel mogelijk zelfstandig proberen te 
houden o.a. door de fysieke drempels te beperken (de 
toegankelijkheid van gebouwen ed goed regelen) 

 

1 

duidelijk maken of het gaat om langdurig 
vrijwilligerswerk doen of voor een kort tijdsbestek; 
structureel of incidenteel 

 

1 

 

1.5 Tafel 2: Werk de ideeën verder uit. 
 

Faciliteren, training, deskundigheidsbevordering, begeleiding vrijwilligers 

Hoe ziet de nieuwe vrijwilliger eruit 

Nieuwe vrijwillgers zijn vrijwlligers waarbij we uitgaan van hun behoefte. Vrijwilligers kunnen taakgericht 
zijn, maar ook gericht zijn op de individu of op een groep. Individuele behoefte van vrijwlliger is essentieel 
om op in te spelen. Zo ook dus de behoefte aan training en scholing. Laat hen aangeven, wat en wanneer zij 
nodig hebben. 

 

Welke partners nodig 

Wijkteams voor meer zichtbaarheid op alle fronten.  

Wijkzusters kunnen een grote rol spelen in de mond op mond reclame op de diverse fronten. Bij de 
zorgteams, clienten en andere netwerkpartners kunnen zij hier hoorbaarheid aan geven. 

 

Wat is er voor nodig/voorwaarden 

Subisidie voor trainingen vrijwlligers.  

Goed vrijwlligersbeileid in de organisaties(alle organisaties), aantoonbaar kunnen maken. 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Subsidie voor de trainingen. Interesse en contact vrijwlligers.  

Doorverwijzingsloket. 

Kleine organisaties helpen op organisatorisch vlak. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Vrijwlligers overladen met scholing.Te veel regels en randvoorwaarden, waardoor vrijwlligers afhaken. 
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communicatie via wijkteams, brede scholen, mond tot mond reclame 

Welke partners nodig 

Alle partners zijn nodig. Het moet een manier van denken worden in iedere organisatie. 

 

 

zorg dat er bij Werkplein een punt is waar vrijwilligers terecht kunnen 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

zichtbaarheid vergroten van verenigingen en organisaties, laagdrempelig maken, een op een 

benaderen (niet alleen via websites en advertenties), maatjesproject (creeren van binding) 

Hoe ziet de nieuwe vrijwilliger eruit 

voldoende facilitaire mogelijkheden via de diverse publicatiemethode zoals websites, folders die 
aantrekkelijk zijn, bode en de jeugd via hun social media bereiken en via scholen. 

De wens en interesse van de vrijwilliger is leidend. 

 

Welke partners nodig 

Alle organisaties en instellingen moeten zich zichtbaar maken voor een breed publiek en hun sprecifieke 
wensen tav. vrijwillgerswerk duidelijk maken. 

Eilandvorming door organisaties voorkomen, samenwerken en verbindingen zoeken is hard.  

Voorbeeld: een jongerenorganisatie kan samenwerking zoeken met een ouderenorganisatie. 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Faciliterend 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Publiciteit kost geld! Gemeente zorgt voor budget 

Risico: inwoners worden overspoeld met info en zien door de bomen het bos niet meer. 

 

 

combinatie maken van professionals en vrijwilligers 

Hoe ziet de nieuwe vrijwilliger eruit 

De wens van de vrijwilliger is leidend! 

 

Welke partners nodig 

alle organisaties die werken met vrijwilligers 

 

Wat is er voor nodig/voorwaarden 

Inzicht in wat de vrijwilliger wil en hoeveel verantwoordelijkheid men wil en kan dragen. en hierin de 
vrijwilliger dan ook begeleiden en ondersteunen. 

Vrijwilligers in beeld brengen zonnentje van de week in de bode. 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Faciliteren! 

Binnen wijkvernigingen aandacht voor ehbo, sociale hygiene, bhv, zodat voldaan kan worden aan arboeisen, 
gemeente middelen vrij maken 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Hiervoor is budget nodig. 
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jongere generatie (tm 45 jaar) zien te bereiken via scholen (bv maatschappelijke stages), 

sociale media 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

mensen zoveel mogelijk zelfstandig proberen te houden o.a. door de fysieke drempels te 

beperken (de toegankelijkheid van gebouwen ed goed regelen) 

Wat is er voor nodig/voorwaarden 

Fysieke toegankelijkheid vergroten van gebouwen 

Inventarisatie van de toegankelijkheid 

Samenwerking tussen overlegorganen om op 1 lijn te zitten 

Gemeente 

Alle openbare organisaties 

Organisaties zorg en welzijn (Surplus, Avoord, Amarant etc.) 

WEL 

OPenbaar vervoersbedrijven 

Bedrijven 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Coordinerend 

Gemeentelijke gebouwen aanpassen op toegenkelijkheid 

Voortrekkersrol 

Controle uitvoeren 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Brengt kosten met zich mee 

Langs elkaar heenwerken wat betreft richtlijnen 

Is regelmatig controle nodig 

 

 

duidelijk maken of het gaat om langdurig vrijwilligerswerk doen of voor een kort tijdsbestek; 

structureel of incidenteel 

Hoe ziet de nieuwe vrijwilliger eruit 

flexibel en meedenkend 

 

Welke partners nodig 

Degene die de vraag naar vrijwilligers uitzetten 

 

Wat is er voor nodig/voorwaarden 

Voorlichting; 

ervaringsverhalen 

duidelijk vraagprofiel per vacature voor vrijwilliger 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Evaluerend op het gebied van toename of afname vrijwilligers 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Dat meer vrijwilligers op de juiste plek zitten en gericht werk doen 
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2 Tafel 1: Gezonde leefstijl  

2.1 Hoe kunnen we onze inwoners bewegen om gezonde keuzes te 

maken? Wat kunnen onze partners daaraan bijdragen?  Op welke 

wijze krijgen we meer jongeren en ouderen aan het sporten, zodat 

ze langer gezond blijven? 
 

Aantal antwoorden 18 

Antwoord 

Lekker-eten project combineren met thema gezonde voeding 

Vrijwilligers in wijk (sport)activiteiten laten verzorgen 

Kookprojecten/ eten volwassenen in avonduren 

Kinderkookprojecten 

Etten-Leurs gezonde kookboek 

Voorlichting over / aanbod gezonde voeding op scholen 

Sportvoorzieningen betaalbaar houden 

Trimparcours aanleggen 

Beweegtuinen voor volwassenen 

Terugbrengen schoolzwemmen en gymnastiek binnen scholen 

Stimuleren preventieve (leefstijl)keuring door zorgverzekeraars 

Sportcompetitie tussen wijken organiseren 

Sportdagen op nationale feestdagen organiseren 

Sport- en spelactiviteiten bij wijkverenigingen stimuleren 

Voorlichting 

Sportverenigingen stellen overdag faciliteiten beschikbaar voor gehandicatpten en/ of ouderen 

Gratis sportaanbod (buurtsport) voor kinderen in iedere wijk 

Voortzetting Galmproject 
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2.2 Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 

Onderdeel - Score 

Beweegtuinen voor volwassenen 

 

1 

Lekker-eten project combineren met thema gezonde 
voeding  

1 

Stimuleren preventieve (leefstijl)keuring door 
zorgverzekeraars  

1 

Vrijwilligers in wijk (sport)activiteiten laten verzorgen 

 

1 

Kinderkookprojecten 

 

1 

Etten-Leurs gezonde kookboek 

 

1 

Sportcompetitie tussen wijken organiseren 

 

1 

Sportverenigingen stellen overdag faciliteiten beschikbaar 
voor gehandicatpten en/ of ouderen  

1 

Sport- en spelactiviteiten bij wijkverenigingen stimuleren 

 

1 

Terugbrengen schoolzwemmen en gymnastiek binnen 
scholen  

1 

 

2.3 Werk de ideeën verder uit. 
 
Beweegtuinen voor volwassenen 

Welke partners nodig 

Speel/ beweegtoestellen op groene plaatsen in de wijk, die uitnodigen tot bewegen (voor jong en) oud.  

Fysiopraktijken hierbij betrekken, middelen vanuit de WMO, Buurtsprtmedewerkers kunnen activiteiten hier 
organiseren 

 
 
Lekker-eten project combineren met thema gezonde voeding 

Welke partners nodig 

Aandacht binnen wijkverenigingen voor gezonde leefstijl, in combinatie met supermarkten, dieetisten, 
kartrekker, wijkwerker?  

 

eet moment in de wijk (gezelligheid) en daarnaast een gezondheidsthema 

 
 
Stimuleren preventieve (leefstijl)keuring door zorgverzekeraars 

Welke partners nodig 

GGD, scholen,zorgverzekeraars, huisartsen,dietisten, sportscholen, fysio/ergotherapeuten 

 

Wat is er voor nodig 

Voorlichting, plan van aanpak en routing, verzekeringsvoorziening, onderwerp gerichte 
gezondheidscampagne. 

 

Welke rol heeft de gemeente 

faciliteren, stimuleren,borgen 
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Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Weerstand ,geen prioriteit, betutteling, 

 

 

Vrijwilligers in wijk (sport)activiteiten laten verzorgen 

Welke partners nodig 

In beeld krijgen wat de kwaliteiten van mensen in de wijk zijn, persoonlijk benaderen door schilpartners 
wijkteams. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

hoe krijg je deze mensen in beeld, persoonlijk benaderen is noodzaak 

 

 

Kinderkookprojecten 

Welke partners nodig 

ggd, 

Moestuin projecten vanaf de grond opbouwen, draagvlak in de wijk creeren, opdracht voor wijkwerk  

kinderkookprojecten uitbreiden in Etten-Leur, voldoende faciliteren van de vrijwilliger, ivm gevaren voor 
kinderen 

 

Wat is er voor nodig 

Plan, publiciteit, lokatie,materiaal,vrijwilligers, datum 

Wijkraden,supermarkten,welzijnswerk,voedingsdeskundigen en uitvoerders 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Stimulerend,Faciliterend, PR, 

Welke rol heeft de gemeente 

Stimulerend,Faciliterend, PR, 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

professionele begeleiding noodzakelijk, voor kwaliteit en veiligheid 

Veiligheid, beperkte groep??, voortzetting moet geborgd worden, effect gering 

 
 
Etten-Leurs gezonde kookboek 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 
 
Sportcompetitie tussen wijken organiseren 

Welke partners nodig 

Wijkbesturen, sportclubs, vrijwilligers 

 

Welke rol heeft de gemeente 

vrijwilligers hebben ehbo nodig voor deze activititen, facilitering gemeente! 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

hoe borg je dat alle verenigingen mee doen/ voldoende vrijwilligers hebben 
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Sportverenigingen stellen overdag faciliteiten beschikbaar voor gehandicatpten en/ of 

ouderen 

Welke partners nodig 

wijkwerker  en wijkvereniging nodig  

Gemeente 

organisaties m.b.t. doelgroep 

alle sportverenigingen Moet eigenlijk vanzelfsprekend zijn 

 

Wat is er voor nodig 

zer moet een gesprek plaats vinden 

sociale kaart ; wie is aanspreekbaar;  

afstemming met elkaar  

plan maken ; concreet 

Welke rol heeft de gemeente 

gemeente weet dat dit gaat plaats vinden. 

bemiddelende rol ; doorverwijzen 

faciliteren zo nodig   Onderhoud mee betalen als  

eigenlijke gebruikers kunnen mee betalen Dit kan Gemeente stimuleren. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

onenigheid als er onvoorziene kosten optreden.  

mogelijk sluit vraag en aanbod niet aan. 

 

 

Sport- en spelactiviteiten bij wijkverenigingen stimuleren 

Welke partners nodig 

wijkwerker en wijkverenigingen  sportvereniging en jongerenwerker 

 

Wat is er voor nodig 

enthousiasme  

begeleiders  

goede accomadaties / ruimtes 

 

Welke rol heeft de gemeente 

bekendmaking    

stimuleren  

goede PR   

faciliteren zoals vergunningen / materiaal 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

altijd dezelfde doelgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dinsdag 23 september 2014   Thema: Meedoen (middagsessie)   

   15 / 105   

Terugbrengen schoolzwemmen en gymnastiek binnen scholen 

Welke partners nodig 

zwembad 

scholen 

 

Wat is er voor nodig 

zwemwater, geld, vervoer, 

 

Welke rol heeft de gemeente 

samenwerking tussen scholen en zwembad 

gemeente stimulerende rol 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

bezetting in zwembad door scholen gaat ten kosten  van andere doelgroepen 

geen overeenstemming tussen scholen en zwembad 
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3 Tafel 2: Gezonde leefstijl  

3.1 Hoe kunnen we onze inwoners bewegen om gezonde keuzes te 

maken? Wat kunnen onze partners daaraan bijdragen?  Op welke 

wijze krijgen we meer jongeren en ouderen aan het sporten, zodat 

ze langer gezond blijven? 
 

Aantal antwoorden 15 

Antwoord 

buurtsignalering/preventie teams opzetten 

weten waar inwoners terecht kunnen wanneer ze signalen oppakken; soort meldpunt door gemeente opzetten 
en vervolgens kan de gemeente het uitzetten 

breng positieve aspecten in beeld 

jongeren bewust maken van gevaren van alcohol en drugs via scholen, via ouders en verenigingen. via 
wijkteams signaleren en vervolgens facilitering door verenigingen en gemeente 

betere bekendheid geven aan mogelijkheden die er al zijn 

eetpunten niet goed aangegeven in gemeentegids: beter bekend maken waar eetpunten zijn 

kookclubs voor kinderen opzetten, groentepakketten bij boer, moestuinproject 

samenbrengen van alleenstaanden, eenzame mensen door te faciliteren (bv mogelijkheden bieden in brede 
school) en concreet kunnen maken 

eetpunten voor meerdere doelgroepen (o.a. ouderen) (zoals Pluspunt Valpoort). Zorginstellingen ed kunnen 
hier bijdrage aan leveren 

regionale samenwerking tussen verenigingen, gemeenten en dan ook vervoer ed regelen 

aanbod vergroten en aan laten sluiten bij de vraag; behoeftepeiling 

voorlichting geven aan sportverenigingen om toegankelijkheid voor mensen met beperking of GGZ 
problematiek te vergroten 

sporten mogelijk maken/toegankelijk maken voor minima naast gemeentelijke vergoeding (is niet voldoende) 

sportplan bij werkgevers om zo het sporten van werknemers te stimuleren 

project GALM (bewegingsproject voor ouderen); loopt prima. Diverse sportscholen en verenigingen bij 
betrekken (niet alleen gemeente) 

 

3.2 Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 

Onderdeel - Score 

aanbod vergroten en aan laten sluiten bij de vraag; 
behoeftepeiling  

1 

regionale samenwerking tussen verenigingen, 
gemeenten en dan ook vervoer ed regelen  

1 

betere bekendheid geven aan mogelijkheden die er al 
zijn  

1 

breng positieve aspecten in beeld 

 

1 

buurtsignalering/preventie teams opzetten 

 

1 

weten waar inwoners terecht kunnen wanneer ze 
signalen oppakken; soort meldpunt door gemeente 
opzetten en vervolgens kan de gemeente het 
uitzetten 

 

1 
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3.3 Werk de ideeën verder uit. 
 

aanbod vergroten en aan laten sluiten bij de vraag; behoeftepeiling 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

regionale samenwerking tussen verenigingen, gemeenten en dan ook vervoer ed regelen 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

betere bekendheid geven aan mogelijkheden die er al zijn 

Welke partners nodig 

In principe alle organisaties, instellingen en particuliere initiatieven die mogelijkheden bieden op het gebied 
van gezonde leefstijl. Gemeente website, brede scholen website en nieuwsbrief, bode, ouderenbonden etc. 

 

Wat is er voor nodig 

Meer publicitatiemiddelen 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Faciliterend en ondersteunend 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Zorg ervoor dat er voldoende mogelijkheden zijn en blijven, als er meer initiatieven komen moet er ook 
voldoende mogelijkheden zijn om deze te faciliteren. Is dit er niet dan loop je het risico dat initiatieven 
doodbloeden. 

 

Ondersteun burgerinitiatieven met een open blik en niet met bureaucratische ogen. 

 

 

breng positieve aspecten in beeld 

Welke partners nodig 

Alle betrokkenen. Bijvoorbeeld jongerenwerk een film laten maken door jongeren over een goedlopend 
project zoals een eetpunt. Hiermee maak je gelijk een combinatie tussen jong en oud. 

 

Wat is er voor nodig 

PR middelen 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Faciliterend 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Een positief gevolg: door zovel positieve inspiratie nog meer initiatieven vanuit bewoners. Dit moet wel 
gefaciliteerd worden. 
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buurtsignalering/preventie teams opzetten 

Welke partners nodig 

Wijkagent, wijkvereniging, woonstichting, wijkteams, buurtpreventieteams, surplus, gemeente 

 

Wat is er voor nodig 

Goede samenwerking 

Goede afspraken en taakverdeling 

Bekendheid met de wijk en bewoners 

Bewoners op eigen verantwoordelijkheid wijzen 

 

Welke rol heeft de gemeente 

faciliteren 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Gevolg is een beter functionerende wijk 

Vroegere signalering van problemen, waardoor er meer lichte vormen van ondersteuning kan worden ingezet. 

 

 

weten waar inwoners terecht kunnen wanneer ze signalen oppakken; soort meldpunt door 

gemeente opzetten en vervolgens kan de gemeente het uitzetten 

Welke partners nodig 

Gemeente, wijkverenigingen, wijkteams, huisarts, 

Gemeente moet de regie voeren. Burgers informeren welk nummer te bellen bij behoeftevragen of 
problemen. 

 

Wat is er voor nodig 

Telefoonnummer en bemanning 

Spreekuur in bv wijkgebouw 

Publiciteit over meldpunt; waar, waarvoor, hoe 

Duidelijke netwerkkaart; de persoon achter het meldpunt moet in een keer goed door kunnen zetten. 

1 telefoonnumeur, en daarachter 1 regisseur die het volledige netwerk kent. 

Signaleing van de buurt, zorg voor elkaar! 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Organisatie 

Coordineren 

Ondersteunen 

Gemeente moet de regie voeren. Burgers informeren welk nummer te bellen bij behoeftevragen of 
problemen. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Dat signalen eerder opgepakt worden 

Meer eigen verantwoordelijkheid voor de burger 

Kosten profssionele regisseur. Mogelijk ook kostenbesparend, door een effectief beleid met 1 nummer.  

Vroegsignalering stelt duur betaalde zorg uit: voordeel. 
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4 Tafel 1: Minima en maatschappelijke activiteiten 

4.1 Op welke wijze kunnen onze partners ervoor zorgen dat minima 

kunnen deelnemen aan allerlei maatschappelijke activiteiten? Op 

welke wijze kunnen we samen onze partners het bereik van minima 

vergroten? 
 

Aantal antwoorden 9 

Antwoord 

Ombudsman/ vertrouwenspersoon in het leven roepen 

Scholing professionals op signaalherkenning 

Signalerende rol wijkteams en andere partners versterken 

Administratieve afhandeling webshop beperken voor partners/ criteria deelname webshop verruimen 

Voedselbank betrekken bij informatievoorziening minimareglingen - activiteiten 

Minimaregelingen in bode presenteren 

Wijkactiviteiten meer promoten 

bekendheid geven aan minimaboekje 

Minimapas 

 

4.2 Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 

Onderdeel - Score 

Signalerende rol wijkteams en andere partners 
versterken  

1 

Administratieve afhandeling webshop beperken voor 
partners/ criteria deelname webshop verruimen  

1 

Ombudsman/ vertrouwenspersoon in het leven roepen 

 

1 

Scholing professionals op signaalherkenning 

 

1 

Voedselbank betrekken bij informatievoorziening 
minimareglingen - activiteiten  

1 

bekendheid geven aan minimaboekje 

 

1 

Minimapas 

 

1 

Minimaregelingen in bode presenteren 

 

1 

Wijkactiviteiten meer promoten 

 

1 
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4.3 Werk de ideeën verder uit. 
 

Signalerende rol wijkteams en andere partners versterken 

Welke rol heeft de gemeente 

financiering scholing voor professionals en vrijwilligers 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

als er niet voldoende kennis is komt dit niet van de grond 

 

 

Administratieve afhandeling webshop beperken voor partners/ criteria deelname webshop 

verruimen 

Welke rol heeft de gemeente 

vergemakkelijke procedures, terug naar bonnentjes inleveren als je niet op de website staat 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Nu doen niet alle verenigingen en daardoor mogelijkheden bereikt 

 

 

Ombudsman/ vertrouwenspersoon in het leven roepen 

Welke partners nodig 

socialen wijkteam, scholen, onderwijs 

 

Wat is er voor nodig 

anonimiteit voor mensen 

 

Welke rol heeft de gemeente 

bekendheid en faclitering 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

er is nu niet een duidelijk wie men kan aanspreken, te veel mensen doen dit erbij, waardoor informatie 
versnipperd is. 

 

 

Scholing professionals op signaalherkenning 

Wat is er voor nodig 

Sociale kaart, cursusprogramma /methodiek, lokatie, budget, 

Platform Minima, Sociale wijkteams, wijkzuster, uitvoerders van de scholing, 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Faciliteren,stimuleren, PR, 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Stigmatisering, schending van vertrouwen, vermijdbaar gedrag deelnemer 
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Voedselbank betrekken bij informatievoorziening minimareglingen - activiteiten 

Welke partners nodig 

Voedselbank, deelnemers 

 

Wat is er voor nodig 

Voorlichtingsmateriaal, tijd en bereidheid, privacy waarborgen 

 

Welke rol heeft de gemeente 

geen 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Voorlichtingsmateriaal niet up to date, geen tijd van de medewerkers 

 

 

bekendheid geven aan minimaboekje 

Welke partners nodig 

Gemeente afd. Samenleving 

 

Wat is er voor nodig 

Bewust zijn van, brede verspreiding, voorraad, 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Verantwoordelijke, 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Bereikt de doelgroep niet, onbegrip in de omgeving 

 

 

Minimapas 

Welke partners nodig 

winkels, alle organisaties die iets diensten of activtiteiten aanbieden   

organisaties die de pas aanbieden 

gemeente, alle  uitvoerende organisaties, verenigingen 

 

Wat is er voor nodig 

Subsidie / geldstroom nodig  

goed georganiseerde uitgeef punt  

onopvallende pas / discretie 

meer pr; wekelijks terug laten komen in de bode - vast rubriek 

budget, mensen minima activeren 

 

Welke rol heeft de gemeente 

mogelijk een van de subsidie gevers. 

bijdrage aan minimapas, bekend maken 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

stimatiserend ,  misbruik van doorgeven van pas.   

privicy 

sigmatisering, hokjes denken, angst van mimima mensen hiervoor 
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Minimaregelingen in bode presenteren 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

Wijkactiviteiten meer promoten 

Welke partners nodig 

wijkwerker Brede School 

alle partners maar 1 persoon die coordineert 

 

Wat is er voor nodig 

aandacht voor goede communicatie 

kleine bijdrage Liever gratis 

combinatie functie Welzijn werker en Brede school coordinator 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Sociale wijkteams van uit Brede school werken 

faciliteren van beheer zodat ook in de avonduren beschikbaar is 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

in hokjes denken- pas op met bewoording 
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5 Tafel 2: Minima en maatschappelijke activiteiten 

5.1 Op welke wijze kunnen onze partners ervoor zorgen dat minima 

kunnen deelnemen aan allerlei maatschappelijke activiteiten? Op 

welke wijze kunnen we samen onze partners het bereik van minima 

vergroten? 
 

Aantal antwoorden 11 

Antwoord 

denktank opzetten van en met minima; bepalen waar minima behoefte aan heeft (ervaringsdeskundige) 

pilots draaien bij Welzijn 

duidelijkheid verschaffen rondom Platform Minima; wat doen ze, wie nemen deel in dit platform 

kijk ook naar de groep die net boven de minima hangt 

minder bureaucratie; processen verkorten 

wanneer middelen beschikbaar zijn de minima zoveel mogelijk proberen te helpen 

bij UWV informatie verschaffen over regelingen, subsidies 

rol van de wijkteams; spreekuren opzetten 

voorlichting geven door gemeente 

toegankelijkheid en zichtbaarheid van het aanbod vergroten (drempel laag houden) 

flyeren in de wijken van het aanbod 

 

5.2 Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 

Onderdeel - Score 

kijk ook naar de groep die net boven de 
minima hangt  

1 

minder bureaucratie; processen verkorten 

 

1 

denktank opzetten van en met minima; 
bepalen waar minima behoefte aan heeft 
(ervaringsdeskundige) 

 

1 

rol van de wijkteams; spreekuren opzetten 

 

1 

toegankelijkheid en zichtbaarheid van het 
aanbod vergroten (drempel laag houden)  

1 

pilots draaien bij Welzijn 

 

1 
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5.3 Werk de ideeën verder uit. 
 

kijk ook naar de groep die net boven de minima hangt 

Wat is er voor nodig 

Deze groep bereiken, via een goed netwerk 

scherpe signalering 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Goed luisteren naar signalen uit deze groep en deze signalen goed uitzetten en/of doorverwijzen. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Dat mensen niet willen meewerken (trots, schaamte) 

 

 

minder bureaucratie; processen verkorten 

Welke partners nodig 

Gemeente, instanties, UWV, Sociale Dienst, GKB, Surplus 

 

Wat is er voor nodig 

Input van ervaringsdeskundigen 

Duidelijk leesbare informatie  

Samenwerking tussen instanties, kortere lijnen  

Spreekuren, individueel 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Signaleringsfunctie 

Toezicht op toegankelijkheid van informatie 

Inspannen om lijnen te verkorter 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Mensen gaan meedenken 

Meer vertrouwen in de overheid 

Minima maken meer gebruik van regelingen  

Mensen kunnen meer meedoen 
 

 

denktank opzetten van en met minima; bepalen waar minima behoefte aan heeft 

(ervaringsdeskundige) 

Welke partners nodig 

De minima die we kunnen vinden bijvoorbeeld met behulp van sociale zaken, schuldhulpverlening, 

maatschappelijk werk etc. 

Het gaat vooral om de ervaringen en creatieve ideeen van de minima zelf. De partners die dan 

nodig zijn ter ondersteuning om initiatieven/ideeen uit te voeren is afhankelijk van de ideeen en 

signalen die vanuit die denktank op tafel komen. 

 

Wat is er voor nodig 

De minima zelf en een initiatiefnemer die dit oppakt. 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Faciliterend en informerend 
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Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Zorg dat mensen in hun kracht gezet worden en zich niet in een 'hokje' geplaatst voelen. 

Faciliteer en ondersteun creatieve ideeen. Geen lange procedures en bureaucratie. 
 

 

rol van de wijkteams; spreekuren opzetten 

Welke partners nodig 

Kernteam partners met een goede link naar de schilpartners zoals bijvoorbeeld wijkvereniging, actieve 
vrijwilligers die oren en ogen hebben in de wijk. 

 

Wat is er voor nodig 

Accomodatie in de wijk voor het spreekuur 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Faciliterend en ondersteunend 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Zorg ervoor dat het spreekuur geen minima stempel krijgt, dit vergroot de drempel voor mensen om 
daadwerkelijk naar het spreekuur te komen. 

 
 

toegankelijkheid en zichtbaarheid van het aanbod vergroten (drempel laag houden) 

Welke partners nodig 

Sociale wijkteam moet middels bijv spreekuur toegankelijk zijn. Op de juiste plaats  de juiste informatie. 

 

Wat is er voor nodig 

Foldermatreiaaal, spreekuurlocaties, 1 adres, bundeling van voorzieningen, soort sociale kaart. Signaleing van 
de buurt. 

 

Welke rol heeft de gemeente 

1 sociale kaart, facilitering sociaal wijkteam. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Dat je de echte minima niet bereikt, door bijvoorbeeld gene, of taalbariere. 

 
 

pilots draaien bij Welzijn 

Welke partners nodig 

Profesissional welzijn, minima ervaringsdeskundigen. 

 

Wat is er voor nodig 

Kleinschalig, veilig, toegankelijk samenzijn. Gelijkwaardigheid. Bijeenkomst als brainstormsessie. 

Vertrouwen winnen. 

 

 Welke rol heeft de gemeente 

Facilitering loactie en middelen. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Minimale opkomst. 

Geen openheid van zaken.  

Inzicht in behoefte minima. 
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Expertsessie Gemeente Etten-Leur 

Thema: Meedoen, tafel 1 

(avondsessie) 
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6 Vrijwilligerswerk 

6.1 Hoe kunnen we onze inwoners stimuleren om zich vrijwillig in te 

zetten voor de samenleving?  
 

Aantal antwoorden 18 

Antwoord 

Gemeente(bestuur) moet goede voorbeeld geven (Geer & Goor) 

Vergoeding onkosten vrijwilligers (naar draagkracht, iedereen moet vrijwilligerswerk kunnen doen) 

Randvoorwaarde: risicodekking voor vrijwilliger 

Faciliteren ontmoeting vrijwilligers (secundaire vergoedingen) 

Maatschappelijke status vrijwilliger uitdragen 

PR: Vraag naar vrijwilligers inzichtelijk maken en uitdragen 

Aandacht voor uitwisseling deskundigheid vrijwilliger en professional 

Training, deskundigheidsbevordering vrijwiliiger 

Ambasadeurschap 

Duidelijk maken wat vrijwilligerswerk oplevert voor vrijwilliger in termen van ontplooiingsmogelijkheden 

afbakening vrijwilligersklussen, projectmatig 

Maatschappelijk ondernemen: Bedrijvigheid inzetten voor vrijwilligerswerk 

Ontplooiingsmogelijkheden voor vrijwilliger bieden 

Relatie centraal stellen: inzichtelijk maken wat het voor een ander oplevert 

Delen successen vrijwilligerswerk om mensen te enthousiasmeren 

Schoolgaande kinderen enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk 

Vrijwilligerswerk als tegenprestatie voor uitkering 

Eigenaarschap: mensen verantwoordelijkheid geven voor vrijwilligerswerk 

 

6.2 Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 

Onderdeel - Score 

Aandacht voor uitwisseling deskundigheid vrijwilliger en 
professional  

1 

Relatie centraal stellen: inzichtelijk maken wat het voor 
een ander oplevert  

1 

PR: Vraag naar vrijwilligers inzichtelijk maken en uitdragen 

 

1 

afbakening vrijwilligersklussen, projectmatig 

 

1 

Ontplooiingsmogelijkheden voor vrijwilliger bieden 

 

1 

Schoolgaande kinderen enthousiasmeren voor 
vrijwilligerswerk  

1 
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6.3 Werk de ideeën verder uit. 
 

Aandacht voor uitwisseling deskundigheid vrijwilliger en professional 

Welke partners nodig 

coordinatiepunt vrijwilligers (VIP) 

vrijwilligers 

onderwijs (mogelijkheden kennis uitwisselen) 

maatschappelijke organisaties (expertise) 

pers  

gemeente 

 

Wat is er voor nodig/voorwaarden 

faciliteiten (ruimte) 

organisatorische ondersteuning/ behoefteninventaristie 

vraaggerichte aanpak (ipv aanbodgericht) 

 

Welke rol heeft de gemeente 

faciliteren. 

beschikbaar stellen netwerk  

goed voorbeeld doet volgen 

mediakanalen beschikbaar stellen voor pr omtrent vrijwilligers 

deskundigheid gemeente beschikbaar stellen, bijv ELZ 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

onvoldoende borging van gedeelde kennis 

 

 

Relatie centraal stellen: inzichtelijk maken wat het voor een ander oplevert 

Welke partners nodig 

vrijwilligers 

vrijwilligerscoordinatiepunt 

mediakanalen 

social media 

gemeente  

maatschappelijke partners 

 

Wat is er voor nodig/voorwaarden 

open samenleving waarin zowel de vraag naar een vrijwilliger, als wat levert het als vrijwilliger op, besproken 
mag worden. 

succeservaringen 

 

Welke rol heeft de gemeente 

uitdragen dat de relatie belangrijk is> propageren 

voorbeeldfunctie 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

te ver gaan in relatie  

misbruik maken van de situatie 
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PR: Vraag naar vrijwilligers inzichtelijk maken en uitdragen 

Welke partners nodig 

coord punt vrijwilligers  

maatschapp partners 

 

 

afbakening vrijwilligersklussen, projectmatig 

 Geen resultaten op deze vraag. 

 

 

Ontplooiingsmogelijkheden voor vrijwilliger bieden 

 Geen resultaten op deze vraag. 

 

 

Schoolgaande kinderen enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk 

Welke partners nodig 

aanbieders van deskundigheid 

scholen, ouders, leraren, verenigingen, vrijwilligersorganisaties 

 

Wat is er voor nodig/voorwaarden 

maak het hip (glazen huis) 

haalbare klussen, succeservaringen, praktisch, goede match, heldere verwachtingen, nieuwe media, 
rolmodellen, goed vangnet (minderjarige vrijwilliger) 

 

Welke rol heeft de gemeente 

beeldvorming, sturing, faciliteren 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

investeren in de jeugd: lang rendement 

 

risico: aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor minderjarigen 

 

 

Maatschappelijke status vrijwilliger uitdragen 

Welke partners nodig 

lokale media, gemeente, vrijwilligersorganisaties, 'statusverlener' 

partijen die vrwijwilligers willen belonen 

 

Wat is er voor nodig/voorwaarden 

nieuwswaarde, publieke aandacht, persoonlijke waardering 

 

Welke rol heeft de gemeente 

'smeerolie', facilitering 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

angst voor verdringing betaalde krachten 

spin-off 

meer vrijwilligers 
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7 Gezonde leefstijl  

7.1 Hoe kunnen we onze inwoners bewegen om gezonde keuzes te 

maken? Wat kunnen onze partners daaraan bijdragen?  Op welke 

wijze krijgen we meer jongeren en ouderen aan het sporten, zodat 

ze langer gezond blijven? 
 

Aantal antwoorden 10 

Antwoord 

Samenwerking met verzekeraars t.b.v. vitaliteitsprogramma's 

Stimuleren sporten en bewegen door werkgever 

Breder kijken dan alleen jongeren en ouderen, ook tussenliggende groep stimuleren tot bewegen en sporten 

Rolmodel 

Mogelijkheden voor sport, gezonde voeding e.d. inzichtelijk maken 

Zorgen voor laagdrempelige toegang sport 

Buurtsportcoaches inzetten voor bredere doelgroep 

Breed gezondheidsoffensief met meerdere partners 

Stimuleren gezonde maaltijden op scholen 

Zorgdragen voor Veilige fietsomgeving 

 

7.2 Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 

Onderdeel - Score 

Buurtsportcoaches inzetten voor bredere doelgroep 

 

1 

Stimuleren sporten en bewegen door werkgever 

 

1 

Breed gezondheidsoffensief met meerdere partners 

 

1 

Zorgen voor laagdrempelige toegang sport 

 

1 
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7.3 Werk de ideeën verder uit. 
 

Buurtsportcoaches inzetten voor bredere doelgroep 

Welke partners nodig 

werkgevers gem etten leur 

ondernemers,  uit sportbusiness 

sportcoaches 

 

Wat is er voor nodig 

faciliteiten, sportacc. 

gemotiveerde inwoners 

rolmodellen 

financiele middelen (co-creatie met ondernemers) 

ruimte voor expertise uitwisseling tussen sportcoaches en vrijwilligers 

materialen (spel, sport)  

sociale cohesie 

benoemen van resultaten, succes 

 

Welke rol heeft de gemeente 

faciliteren 

behoeftepeiling 

aanmoedigen, enthousiasmeren 

voorbeeldfunctie 

financieren 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

dat actitviteiten te veel leunen op een buurtsportcoach  

interesse voor bewegen wordt te groot, waardoor persoonljke ontwikkeling in gedrang kan komen 

minder deelname aan andere (sport) verenigingen (ledenafname) 

ontstaan van wachtlijsten voor de activiteiten 

 

 

Stimuleren sporten en bewegen door werkgever 

 Geen resultaten op deze vraag. 

 

 

Breed gezondheidsoffensief met meerdere partners 

Welke partners nodig 

scholen, bedrijven, GGD, instellingen, thuiszorg, ondernemers, supermarkten, media, sportverenigingen, 
evenementenorganisaties, gemeente, ouders, 1e lijn gezondheidszorg,... 

buurtsportcoaches 

inwoners etten leur 

sportverenigingen 

gemeente (faciliteiten, subsidie) 

ondernemers (sponsoren) 

vrijwilligers 

vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen, burgers met een beperking 

 

 

 



dinsdag 23 september 2014   Thema: Meedoen (middagsessie)   

   33 / 105   

Wat is er voor nodig 

aandacht, gedragen visie, concrete successen, beelden (PR), creativiteit 

 

impuls 

 

Welke rol heeft de gemeente 

faciliterend, partner, liaison(netwerk), 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

risico: logheid van project 

 

gevolg: aanleiding tot duurzame verandering 

 

 

Zorgen voor laagdrempelige toegang sport 

Welke partners nodig 

sportaanbieders, -verenigingen, buurtsportcoach, brede scholen, gemeente, naschoolse opvang, 

 

Wat is er voor nodig 

subsidiemogelijkheden (organisaties én individueel), thuisnabij, fysiek toegankelijk, gastvrijheid / 
dienstbaarheid, 

 

Welke rol heeft de gemeente 

toezichthoudend, faciliterend (gebouwen. voorzieningen, subsidies, keuzes, ...), verbindend (partijen en 
belangen) 
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8 Minima en maatschappelijke activiteiten 

8.1 Op welke wijze kunnen onze partners ervoor zorgen dat minima 

kunnen deelnemen aan allerlei maatschappelijke activiteiten? Op 

welke wijze kunnen we samen onze partners het bereik van minima 

vergroten? 
 

Aantal antwoorden 11 

Antwoord 

Onderzoek naar doelgroep en behoeften, in gesprek gaan met doelgroep 

Pr rond webshop (promotie en regelarm) 

Minimacoach om sociaal netwerk te bevorderen 

Inzichtelijk maken doelgroep minima t.b.v. passend aanbod 

Bevordering kennis van minimaregelingen professionals bij partners 

Wederdienstigheid: deelname aan activiteiten in ruil voor wederdienst 

Activiteiten als ruildienst/ wederkerigheid 

Optimale samenwerking vijf O's 

Faciliteren vrijwilligerswerk (vrijwilligerswerk als maatschappelijke activiteit) 

'De Etten-Leurpas' 

Laagdrempelig aanbieden (alles voor niks, gemeente betaalt) 

 

8.2 Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 

Onderdeel - Score 

Pr rond webshop (promotie en regelarm) 

 

1 

Optimale samenwerking vijf O's 

 

1 

Onderzoek naar doelgroep en behoeften, in gesprek gaan 
met doelgroep  

1 

'De Etten-Leurpas' 

 

1 
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8.3 Werk de ideeën verder uit. 
 

Pr rond webshop (promotie en regelarm) 

Welke partners nodig 

maatschap organisatie 

ondernemers 

onderwijs 

overheid 

onze inwoners 

gemeente  

ondernemers 

maatsch organisaties  

minima 

media 

 

Wat is er voor nodig 

vraag en aanbod 

goede communicatie naar burgers en "verwijzers" via lokale kanalen 

financiën  

laagdrempelig (in) gebruik webshop 

toegankelijkheid van internetgebruik bevorderen (gratis) 

regelmatige update nieuwe diensten 

 

Welke rol heeft de gemeente 

voortouw nemen 

faciliterende rol  

mee communiceren 

bijhouden van website (evt uitbesteden aan minima zelf) 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

oneerlijke concurrentie naar andere ondernemers 

er word geen gebruik van gemaakt 

te groot beroep op website 

andere initiatieven komen in schaduw te staan 

oneigenlijk gebruik webshop 

 

 

Optimale samenwerking vijf O's 

 Geen resultaten op deze vraag. 

 

 

Onderzoek naar doelgroep en behoeften, in gesprek gaan met doelgroep 

 Geen resultaten op deze vraag. 
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'De Etten-Leurpas' 

Welke partners nodig 

clientenraad, maatschappelijk werk, cjg, doelgroep, onderzoekers, ... 

gemeente, aanbieders (sport, voorzieningen, recreatie, cultuur, ontspanning,gezondheid, voeding,  ...), 
ondernemers, cooperaties, ... 

 

Wat is er voor nodig 

overzicht, catalogus, 'vindplaats', deelnamecriteria (vraag en aanbod), subsidiemogelijkheden, fondsen / 
fondsenwerving, creativiteit, lokale initiatieven 

 

Welke rol heeft de gemeente 

regie 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

risico: misbruik, financieel afbnreukrisico voor deelnemende partijen, benodigde match tussen vraag een 
aanbod / aanbieders 

gevolgen: 
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Expertsessie Gemeente Etten-Leur 
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9 Vrijwilligerswerk 

9.1 Hoe kunnen we onze inwoners stimuleren om zich vrijwillig in te 

zetten voor de samenleving?  
 

Aantal antwoorden 17 

Antwoord 

acties bij zorginstellingen om vrijwilligers aan te dragen (met beloning) 

organiseren van wijkbijeenkomsten; ruilwinkel 

via de wijkteams 

trendy maken van vrijwilligerswerk; gebruik andere term. Vermarkten van n.a.v. doelgroep; en maak 
onderscheid tussen korte termijn en langere termijn 

bepaalde leeftijdsgroep aanschrijven met enquete waar behoefte aan is en aangeven wat ze willen doen 

vragen/overtuigen van mensen om deel te nemen 

laat het vrijwilligerswerk goed aansluiten bij behoefte van jongeren door middel van media 

in lespakketten inbedden 

om jongeren te bereiken sociale media gebruiken, maatschappelijke stages via middelbaar onderwijs 
(maatjeswerk); door gemeente weer laten oppakken 

persoonlijke benadering met enthousiasme om de vonk over te laten slaan 

vrijwilligers status geven door bv contracten aan te bieden of bepaalde beloning geven 

duidelijk maken wat vrijwilliger zijn betekent/inhoudt; wat is nu een vrijwilliger. Vrijwilliger voor korte 
termijn 

vrijwilligers vragen om  bv 2 vrijwilligers te werven 

clienten bij zorginstellingen die iets willen betekenen voor de samenleving: ruilwinkel 

mond tot mondreclame 

Vrijwilligerscentrale richt zich maar op bepaald segment (maatschappelijke ondersteuning); groot netwerk 
vrijwilligers blijft buiten beeld. Open netwerk/platform organiseren; vraag en aanbod 

zoveel mogelijk informatie verschaffen bv over WMO; bv communicatieplan maken door gemeente 

 

9.2 Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 

Onderdeel - Score 

organiseren van wijkbijeenkomsten; ruilwinkel 

 

1 

duidelijk maken wat vrijwilliger zijn betekent/inhoudt; 
wat is nu een vrijwilliger. Vrijwilliger voor korte termijn  

1 

om jongeren te bereiken sociale media gebruiken, 
maatschappelijke stages via middelbaar onderwijs 
(maatjeswerk); door gemeente weer laten oppakken 

 

1 

via de wijkteams 

 

1 

persoonlijke benadering met enthousiasme om de vonk 
over te laten slaan  

1 

Vrijwilligerscentrale richt zich maar op bepaald segment 
(maatschappelijke ondersteuning); groot netwerk 
vrijwilligers blijft buiten beeld. Open netwerk/platform 
organiseren; vraag en aanbod 

 

1 
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9.3 Werk de ideeën verder uit. 
 

organiseren van wijkbijeenkomsten; ruilwinkel 

Welke partners nodig 

aanbieders en vragers van ruilartikelen 

sprekers/entertainment 

organisatoren 

wijkbewoners 

 

Wat is er voor nodig/voorwaarden 

een "ruilplaats" 

 

 

duidelijk maken wat vrijwilliger zijn betekent/inhoudt; wat is nu een vrijwilliger. Vrijwilliger 

voor korte termijn 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

om jongeren te bereiken sociale media gebruiken, maatschappelijke stages via middelbaar 

onderwijs (maatjeswerk); door gemeente weer laten oppakken 

Welke partners nodig 

schollen, sportclubs en verenigingen, social media 

 

Wat is er voor nodig/voorwaarden 

je moet goed in beeld hebben waar jongeren door aangesproken worden en wat ze willen bieden als 
vrijwilligerswerk. b.v. een jongere zal liever iets kortdurends willen doen. 

scholen en verenigingen gebruiken en social media 

 

Welke rol heeft de gemeente 

coordinerend en faciiliterend aan de scholen, verenigingen en andere projecten 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

wie financiert dit? 

wie betaalt de verzekering van de vrijwilliger 

jongeren willen liever kortdurende projecten doen 
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via de wijkteams 

Welke partners nodig 

deelname van diverse maatschappelijke instanties. denk aan o.a. 

wijkzuster, zorginstellingen, woningbouwvereniging, wijkagent, vertegenwoordiging uit de wijk . 'netwerken' 

 

Wat is er voor nodig/voorwaarden 

ruimte en tijd om binnen het wijkteam aandacht te kunnen besteden aan het werven van vrijwilligers. 
enthousiasmeren van wijkbewoners in het netwerk van het wijkteam. bieden van waardering en status aan de 
vrijwilligers binnen het wijkteam 

 

Welke rol heeft de gemeente 

faciliterend 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Gevolg; versterking van de wijkzorg in de diverse wijkteams 

risico: verschillend beleid in verschillende wijken in een gemeente 

 

 

persoonlijke benadering met enthousiasme om de vonk over te laten slaan 

Welke partners nodig 

- gemeente 

- vrijwilligerscentrale 

-overige maatschappelijk verenigingen 

gemeente, marketingdeskundige, doelgroepspecialist 

 

Wat is er voor nodig/voorwaarden 

- inzicht in wensen/behoeften per doelgroep 

- inzicht in wensen/behoeften bij mogelijke vrijwilligers 

 

Welke rol heeft de gemeente 

- faciliterend, kennisoverdracht, gebruik mogen maken van faciliteiten van gemeente 

- breed uitdragen van belang. Serieuze gesprekspartner 

- communicatiemiddelen vanuit Gemeente beter inzetten 

-faciliterend 

-continue evaluerend (meegaan met de tijd....geen lang en stroperig plan wat al snel achterhaald kan zijn) 

- database inwoners (per wijk, doelgroep) 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

- te veel vrijwilligers 

- input maar geen output 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dinsdag 23 september 2014   Thema: Meedoen (middagsessie)   

   42 / 105   

Vrijwilligerscentrale richt zich maar op bepaald segment (maatschappelijke ondersteuning); 

groot netwerk vrijwilligers blijft buiten beeld. Open netwerk/platform organiseren; vraag en 

aanbod 

Welke partners nodig 

de vrijwilligerscentrale moet zich breder profileren 

totale maatschappelijke context van aanbieders van vrijwilligerswerk, de organisaties die vrijwilligers nodig 
hebben 

 

Wat is er voor nodig/voorwaarden 

-specificatie op deelgebieden qua vww 

- meer richten op deelgebieden (weten hoe je deelgebied aantrekkelijk kan maken). Dit is nml niet per 
deelgebied hetzelfde 

inzicht geven in het werk 

motiveren van vrijwilligers 

mensen moeten elkaar leren kennen 

 

Welke rol heeft de gemeente 

faciliterend, ondersteunden, budget, regulerend, gebruik maken van kennis van gemeente, communicatie 

financiering van projecten 

ondersteuning 

faciliterende rol 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

geen 

- geen 

afhaken van vrijwilligers 

vrijwillig is vaak vrijblijvend 

continuiteit 
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10 Gezonde leefstijl  

10.1 Hoe kunnen we onze inwoners bewegen om gezonde keuzes te 

maken? Wat kunnen onze partners daaraan bijdragen?  Op welke 

wijze krijgen we meer jongeren en ouderen aan het sporten, zodat 

ze langer gezond blijven? 
 

Aantal antwoorden 10 

Antwoord 

samen met supermarkten mogelijkheden bekijken om mensen gezonde keuzes te laten maken 

gezond voedsel sexy maken 

scholen gezonde voeding laten aanbieden 

open dagen bij volkstuinen, boeren 

kennis te laten maken met mogelijkheden op gebied van sport 

in beeld brengen wat het een bedrijf kost aan ene kant om werknemers te laten sporten tegenover winst wat 
betreft ziekteverzuim 

gemeente op woensdagmiddag zwemles aan laten bieden tegen gereduceerd tarief 

via scholen mogelijkheden van sporten aanbieden en/of kennis mee laten maken bv schoolzwemmen 

Sjors sportief project om jongeren met verschillende sporten kennis te laten maken 

GALM-project (voor 55+) ; is goed initiatief. Vervolg hieraan geven 

 

10.2 Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 

Onderdeel - Score 

scholen gezonde voeding laten aanbieden 

 

1 

gezond voedsel sexy maken 

 

1 

via scholen mogelijkheden van sporten aanbieden en/of 
kennis mee laten maken bv schoolzwemmen  

1 
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10.3 Werk de ideeën verder uit. 
 

scholen gezonde voeding laten aanbieden 

Welke partners nodig 

scholen en hun bestuur, gemeente kan hierin sturen, supermarkten kunnen hierin participeren dmv 
projectweken, draagvlak creeeren bij de leerkrachten en ouders. 

op basisscholen regels stellen tav overblijven en tracteren. 

scholen, leerkrachten, supermarkten, voorlichters, ouders 

 

Wat is er voor nodig 

kennis (informatie over producten en gevolgen van een ongezonde levenstijl), draagvlak bij de diverse 
partijen. 

regelgeving m.b.t. plaatsing van frituur en frisdrankautomaten in en in de buurt van scholen. beleid op school 
dat scholieren tussen de middag niet van school mogen. 

het nut laten inzien bij ouders/jongeren, nut laten inzien bij scholen, scholen verplichten door gemeente 

 

Welke rol heeft de gemeente 

dwingend tav regelgeving....?  

faciliterend tav inhoud onderwijs mbt gezonde levensstijl 

adviserend. 

faciliterend, stimulerend, afdwingend 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

zeer gezonde burgers 

geen 

gezond voedsel sexy maken 

Welke partners nodig 

verzekeraars 

gezondheidszorg 

onderwijs 

de ondernemers in de voedingssector 

winkeliers en overheid 

 

Wat is er voor nodig 

marketing en pr 

rolmodellen voor jongeren die gezond leven 

 

Welke rol heeft de gemeente 

faciliteren en motiveren 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

het is niet gelijk zichtbaar wat de gemaakte kosten om dit te kunnen realiseren opleveren. 

daar moeten we nog over nadenken bij een vette bitterbal 
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via scholen mogelijkheden van sporten aanbieden en/of kennis mee laten maken bv 

schoolzwemmen 

Welke partners nodig 

misschien een intermediair die vraag (onderwijs) en aanbod (sportaanbieders) aan elkaar koppelt en daar een 
zeker programmaatje van maakt, een marktplaats voor sport 

scholen 

sportclubs 

 

Wat is er voor nodig 

en wat de doelgroep wenst 

goed in beeld brengen wat de doelgroep is 

voorlichting voor ouders en kinderen/deelnemers 

de faciliteiten van de sportverenigingen, mogelijk een uitbreiding daarvan 

 

Welke rol heeft de gemeente 

ondersteunen 

faciliteren 

stimuleren 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

hoe borgen we de continuiteit 

ook bij de scholen zijn mogelijk meer financien nodig 

het moet in te passen zijn in de lesprogramma's van de scholen 

kostenkant, dit kost de sportverenigingen geld en tijd 
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11 Minima en maatschappelijke activiteiten 

11.1 Op welke wijze kunnen onze partners ervoor zorgen dat minima 

kunnen deelnemen aan allerlei maatschappelijke activiteiten? Op 

welke wijze kunnen we samen onze partners het bereik van minima 

vergroten? 
 

Aantal antwoorden 9 

Antwoord 

meer bekendheid geven aan de bestaande mogelijkheden (zoals formulierenteam, gemeentelijke bijdrage, St. 
Leergeld) 

persoonlijke benadering om te achterhalen wat reden is dat mensen geen deelnemen aan maatschappelijke 
activiteiten 

ruildiensten organiseren 

behoefte bij minima inventariseren 

via de wijkteams de minima bereiken; mensen van buurtpreventie. In 1e instantie een signaalfunctie en in 2e 
instantie uitvoeringsfunctie. 1 op 1 gesprekken in de wijk 

maatschappelijke activiteiten door vrijwilligers laten organiseren om zo kosten laag te houden 

training aan leerkrachten aanbieden om kinderen in de doelgroep te kunnen signaleren 

ondersteuning bij St. Leergeld mogelijk voor 4 to 18 jarigen; hoe bereikt de stichting de betrokkenen (te 
maken met schaamte)? Folders door gemeente verstrekken aan uitkeringsgerechtigden, via scholen 
(signaleerfunctie), 

aantal deelnemers groter maken zodat maatschappelijke activiteiten in verhouding minder kosten 

 

11.2 Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 

Onderdeel - Score 

meer bekendheid geven aan de bestaande mogelijkheden 
(zoals formulierenteam, gemeentelijke bijdrage, St. 
Leergeld) 

 

1 

ruildiensten organiseren 

 

1 

via de wijkteams de minima bereiken; mensen van 
buurtpreventie. In 1e instantie een signaalfunctie en in 2e 
instantie uitvoeringsfunctie. 1 op 1 gesprekken in de wijk 

 

1 
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11.3 Werk de ideeën verder uit. 
 

meer bekendheid geven aan de bestaande mogelijkheden (zoals formulierenteam, 

gemeentelijke bijdrage, St. Leergeld) 

Welke partners nodig 

gemeente en reeds bestaande sociale partners, wijkzuster/agent(e) e.d. 

persoonlijke benadering 

media 

 

Wat is er voor nodig 

mensen die anderen over de drempel helpen 

goede informatie(voorziening) 

mond op mond reclame 

proactief onder de aandacht brengen via gemeenten bij Bode, website en bij natuurlijke momenten dat 
inwoners bij de gemeente komen 

 

Welke rol heeft de gemeente 

uitvoerend, faciliterend, voorzienend, informerend 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

mensen willen niet geholpen worden 

-Doelgroep niet in beeld 

-Teveel aanspraak op voorzieningen 

 

 

ruildiensten organiseren 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

via de wijkteams de minima bereiken; mensen van buurtpreventie. In 1e instantie een 

signaalfunctie en in 2e instantie uitvoeringsfunctie. 1 op 1 gesprekken in de wijk 

Welke partners nodig 

betrokken instanties van de wijkteams, 

ogen en oren van de wijk 

platform minima  

E.V.A. 

clientenraad sociale zaken 

 

Wat is er voor nodig 

signaalfunctie en vervolgens hier uitvoering aan geven dmv persoonlijke benadering 

 

Welke rol heeft de gemeente 

faciliteren, informeren en ondersteunen en zorgdragen voor een goede communicatie. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

de meeste minima zijn niet georganiseerd 
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12 Randvoorwaarden multifunctioneel gebruik 

12.1 De raad heeft als uitgangspunt geformuleerd dat accommodaties 

zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt moeten worden. Aan 

welke randvoorwaarden moet er voldaan worden om dit 

multifunctionele gebruik mogelijk te maken? 
 

Aantal antwoorden 11 

Antwoord 

inzet van vrijwilligers 

voorzieningen dichtbij de vraag (ontmoeting op wijkniveau, sport op niveau E-L) 

inzichtelijk maken wat er in Etten-Leur aan accommodaties/ruimten beschikbaar is 

heldere kostenoverzicht (inzichtelijke exploitatie/huurtarieven) 

laagdrempelig toegankelijk in breedste zin van het woord (vb. lage tarieven) 

geen concurrentie organiseren met commerciele ontmoetingsplaatsen (cafe/zalencentrum) 

vraag en aanbod van activiteiten op elkaar afstemmen (makelpunt?) 

ruimere openingstijden/mogelijkheden (vb. brede scholen overdag beperkt open voor ontmoeting/activiteiten 
voor ouderen/wijk) 

oog voor belangen van individuele gebruikers/verenigingen (vb. inventaris van wijkvereniging) 

multifunctioneel gebruik kan alleen als accommodatie ook open kan (beheer, openen en sluiten) 

ruimten geschikt voor de doelgroep/activiteit 

 

12.2 Werk de voorwaarden verder uit. 
 

ruimten geschikt voor de doelgroep/activiteit 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

multifunctioneel gebruik kan alleen als accommodatie ook open kan (beheer, openen en 

sluiten) 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

oog voor belangen van individuele gebruikers/verenigingen (vb. inventaris van wijkvereniging) 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

ruimere openingstijden/mogelijkheden (vb. brede scholen overdag beperkt open voor 

ontmoeting/activiteiten voor ouderen/wijk) 

Welke partners nodig 

alle verenigingen en de gemeente 

Organisatie van de brede school bestuur vrijwillergsorgansiaties en gebruikers en gemeente. 

 

Wat is er voor nodig 

Betere afstemming tussenn de partners over de tijden en mogelijkehden en beheer en gezamenlijke 
activiteiten organiseren 
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Welke rol heeft de gemeente 

De gemeente heeft een rol in beheer en afstemming van de accomodaties en de mogelijkheden die de 
accomodatie biedt. Er zou een overzicht moeten komen van alle accomodaties van de gemeente en de 
gebruiksmogelijkheden die die accomodaties te bieden hebben. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Onvrede en onduidelijkheid over het beheer en de voorraden aanwezig vanuit de bestaande huurders en 
gebruikers. shoppen van verenigingen naar verschillende accomodaties . minder gebruik commerciele 
bestaande accomdaties.  oneerlijke concurrentie 

 

 

vraag en aanbod van activiteiten op elkaar afstemmen (makelpunt?) 

Welke partners nodig 

alle verenigingen en stichtingen die maatschappelijke activiteiten hebben 

 

Wat is er voor nodig 

gebruiksvriendelijk openbaar overzicht van beschikbare accommodaties 

 

Welke rol heeft de gemeente 

prestatieafspraken maken met gesubsidieerde instellingen/verenigingen 

 

 

laagdrempelig toegankelijk in breedste zin van het woord (vb. lage tarieven) 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

heldere kostenoverzicht (inzichtelijke exploitatie/huurtarieven) 

Welke partners nodig 

eigenaar van het pand 

 

Wat is er voor nodig 

Kosten calculatie 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Inzicht geven in alle kosten en wat werkelijk in rekening zal worden gebracht 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Meer begrip door inzicht in kosten en het risico is dat dan de verenigingen afhaken door te hoge kosten 
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inzichtelijk maken wat er in Etten-Leur aan accommodaties/ruimten beschikbaar is 

Welke partners nodig 

Alle eigenaren van panden met multifunctionele ruimten 

 

Wat is er voor nodig 

zie vorige antwoord 

 

Welke rol heeft de gemeente 

de planning van de accomodaties 

overzicht van alle beschikbare ruimten in etten-leur 

inventarisatie 

Overzicht van het vastgoed van de gemeente aanleveren 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

te veel ruimtes 

te veel vraag 

niet geschikt voor diverse activiteiten 

 

 

voorzieningen dichtbij de vraag (ontmoeting op wijkniveau, sport op niveau E-L) 

Welke partners nodig 

gemeente en wijkbewoners 

vrijwilligersorganisatieswelke bedrijven/particulieren hebben een ruimte beschikbaar voor het goede doel 

De gemeente 

De huurders 

De vereningingen/vrijwilligers organisaties 

 

Wat is er voor nodig 

accomodatie dichtbij de doelgroepen 

Goed bereikbaar  

ingericht voor multifunctioneel gebruik 

accomodatie 

 

Welke rol heeft de gemeente 

zorgen voor deze accomodatie en beheer ervan 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Accomodaties zijn niet voor alle gebruik geschikt 

Vervoer naar en van accomodaties blijft een probleem 

betere sociale contacten binnen de groepen 

tergengaan van vereenzaming 

inzet van vrijwilligers 

Welke partners nodig 

bewoners 

vrijwilligers 

ondersteuning door specialisten 

vrijwilligers organisaties met voldoende vrijwilligers 

elke etten-eurenaar vragen of hij/zij bereid is om vrijwilligerswerk te doen. 
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Wat is er voor nodig 

vraag en aanbod moet op elkaar zijn afgestemd 

publiciteit geven aan vraag en aanbod 

 

Welke rol heeft de gemeente 

facilitair ondersteunen van de vrijwilligers organisaties.zonder winst kenmerk 

vrijwilligers waarderen om hun vrijwilligerswerk. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

verzekering 

bewijs van goed gedrag als selectie criterium 
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13 Combinaties gebruikers 

13.1 Als u nu rekening houdt met een bijdrage aan het welbevinden en 

het functioneren van de omgeving en zoveel mogelijk 

multifunctioneel gebruik van accommodaties, welke soort partijen 

zouden accommodatie kunnen en willen delen?   
De gemeente voorziet in principe een vereniging, instelling of club van een accommodatie alleen 

wanneer daar een wettelijke basis voor is of wanneer zij bijdragen aan het welbevinden en 

functioneren van de omgeving. Zoals gezegd wordt verder gestreefd naar multifunctioneel gebruik 

van accommodaties. Dit kan zowel plaatsvinden in medegebruik (wanneer de andere partij ook een 

accommodatie van de gemeente ontvangt) of in onderhuur (binnen de mogelijkheden van het 

bestemmingsplan). 

 

Scholen 

Combineren van school, sport en wijkfunctie (= brede scholen) 

Bij voorkeur geen combinatie van maatschappelijke en commerciele activiteiten 

Sport en educatie 

Heel breed bekijken en op voorhand niets uitsluiten 

 

Wijkaccommodaties 

activiteiten voor ouderen/dementerende combineren met activiteiten voor kinderen 

 

Ouderenaccommodaties 

combineren van wijkactiviteiten met activiteiten voor ouderen 

 

Andere accomodaties 

Nog een aantal panden sluiten, er zijn veel te veel accommodaties (vb. scouting) 

Alle met gemeenschapsgeld gefinancieerde instellingen (Nobelaer, Turfschip, Banakkers, KSE, Munnikenheide 
College) 
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14 (Onderhouds) taken 

14.1 Een ander uitgangspunt is dat gebruikers meer (onderhouds)taken 

overgedragen krijgen. Welke taken zou u als gebruiker over kunnen 

en willen nemen?  Voorwaarde is dat u deze minimaal op het 

huidige niveau kunt leveren. 
 

Aantal antwoorden 5 

Antwoord 

bardiensten 

openen en sluiten van het pand 

beheer 

Geen, risico is te groot om taken over te nemen omdat vrijwilligersorganisaties kwaliteit niet in lengte van 
jaren kunnen garanderen 

binnenonderhoud 

 

14.2 Selecteer maximaal 10 taken waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
Er zijn geen resultaten voor deze vraag. 

14.3 Werk de taken verder uit. 
Er zijn geen resultaten voor deze vraag. 
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15 Randvoorwaarden multifunctioneel gebruik 

15.1 De raad heeft als uitgangspunt geformuleerd dat accommodaties 

zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt moeten worden. Aan 

welke randvoorwaarden moet er voldaan worden om dit 

multifunctionele gebruik mogelijk te maken? 
 

Aantal antwoorden 15 

Antwoord 

vervoer/mobiliteit van en naar accommodatie laagdrempelig organiseren 

niet meer organiseren op wijken, maar op andere schaal (clusters/gemeente) 

goed kijken of doelgroepen/gebruikers wel op elkaar aansluiten 

accommodatie moet veel meer open zijn 

slimme clustering van accommodaties 

aanbod aanpassen op de vraag (als er teveel aanbod is, accommodaties afstoten) 

handhaven van vastgesteld gebruik/prijzen 

accommodaties aanpassen zodat ze ook multifunctioneel gebruikt kunnen worden 

goed bereikbaar voor mensen met een beperking 

subsidie beschikbaar stellen aan verenigingen die vervolgens zelf kunnen bepalen welke accommodatie ze 
gebruiken 

iedere accommodatie zou zichzelf moeten bedruipen (eigen broek ophouden) 

financieel zaken geregeld 

beheer goed regelen 

keuken in alle accommodaties (belang van koffie/thee als voorwaarde voor ontmoeting) 

geen concurrentie met commerciele accommodaties (paracommercie) 
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15.2 Selecteer maximaal 10 voorwaarden waarvan je van mening bent 

dat deze minimaal nodig zijn om de doelstelling te bereiken. 
 

Onderdeel - Score 

slimme clustering van accommodaties 

 

1 

accommodaties aanpassen zodat ze ook multifunctioneel 
gebruikt kunnen worden  

1 

aanbod aanpassen op de vraag (als er teveel aanbod is, 
accommodaties afstoten)  

1 

niet meer organiseren op wijken, maar op andere schaal 
(clusters/gemeente)  

1 

goed kijken of doelgroepen/gebruikers wel op elkaar 
aansluiten  

1 

accommodatie moet veel meer open zijn 

 

1 

goed bereikbaar voor mensen met een beperking 

 

1 

geen concurrentie met commerciele accommodaties 
(paracommercie)  

1 

iedere accommodatie zou zichzelf moeten bedruipen 
(eigen broek ophouden)  

1 

subsidie beschikbaar stellen aan verenigingen die 
vervolgens zelf kunnen bepalen welke accommodatie ze 
gebruiken 

 

1 

 

15.3 Werk de voorwaarden verder uit. 
 

slimme clustering van accommodaties 

Wat is er voor nodig 

niet meer organiseren op wijken 

 

 

accommodaties aanpassen zodat ze ook multifunctioneel gebruikt kunnen worden 

Welke partners nodig 

gemeente 

 

Wat is er voor nodig 

faciliteiten voor mensen met beperking, centraal in pand 

geld 

 

Welke rol heeft de gemeente 

eerlijk faciliteren van (sport)verenigingen 

financiering, vergunningen 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

optimaal gebruiken ruimte 

 

 

aanbod aanpassen op de vraag (als er teveel aanbod is, accommodaties afstoten) 

 Geen resultaten voor deze vraag. 
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niet meer organiseren op wijken, maar op andere schaal (clusters/gemeente) 

Welke partners nodig 

beheerders van het vastgoed 

besturen van verenigingen en wijkmanagers 

regisseur 

 

Wat is er voor nodig 

durven sluiten 

samenwerking 

verbinders 

vertrouwen 

 

Welke rol heeft de gemeente 

facileteren van de middelen 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

leegstand van overtollige accommodaties 

missen van doelgroepen 

te homogene groepen 

 

 

goed kijken of doelgroepen/gebruikers wel op elkaar aansluiten 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

accommodatie moet veel meer open zijn 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 
 

goed bereikbaar voor mensen met een beperking 

Welke partners nodig 

gemeente wetgeving 

service clubs 

vrijwillegers 

 

Wat is er voor nodig 

aanpassing gebouw 

gastheerschap vanuit de wijk/betrokken organisatie 

spullen 

 

Welke rol heeft de gemeente 

handhaving 

wetgeving 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

niet toegankelijk betekend uitsluiting van mensen 

te hoge kosten 
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geen concurrentie met commerciele accommodaties (paracommercie) 

Welke partners nodig 

gemeente, politie/BOA, horeca, brandweer, verenigingen 

 

Wat is er voor nodig 

goede verstandhouding, duidelijk beleid, handhaving 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Handhaving, opstellen beleid, sturing, 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

verlies van inkomsten, illegale activiteiten 

 

 

iedere accommodatie zou zichzelf moeten bedruipen (eigen broek ophouden) 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

subsidie beschikbaar stellen aan verenigingen die vervolgens zelf kunnen bepalen welke 

accommodatie ze gebruiken 

 Geen resultaten voor deze vraag. 
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16 Combinaties gebruikers 

16.1 Als u nu rekening houdt met een bijdrage aan het welbevinden en 

het functioneren van de omgeving en zoveel mogelijk 

multifunctioneel gebruik van accommodaties, welke soort partijen 

zouden accommodatie kunnen en willen delen?   
 

De gemeente voorziet in principe een vereniging, instelling of club van een accommodatie alleen 

wanneer daar een wettelijke basis voor is of wanneer zij bijdragen aan het welbevinden en 

functioneren van de omgeving. Zoals gezegd wordt verder gestreefd naar multifunctioneel gebruik 

van accommodaties. Dit kan zowel plaatsvinden in medegebruik (wanneer de andere partij ook een 

accommodatie van de gemeente ontvangt) of in onderhuur (binnen de mogelijkheden van het 

bestemmingsplan). 

 

Scholen 

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs beschikbaar stellen voor muziekonderwijs, niet voor 
commerciele activiteiten 

ouderen (voorleesprojecten) 

 

Wijkaccommodaties 

meer betrekken van jongeren bij en in de wijk 

 

Ouderenaccommodaties 

kinderopvang in ouderensoos 

jong en oud combineren 

 

Scouting 

verhoging bezettingsgraad 

 

Sportverenigingen 

Gezamenlijk gebruik van bijvoorbeeld kantines door kleine verenigingen 

voetbal ver. 

 

Andere accomodaties 

vastgoedeigenaren met leegstand 

Partijen die nu zicht hebben op nieuwbouw (geen nieuwbouw meer, eerst kijken naar bestaande 
accommodaties) 

Combineren van nieuw zwembad met nieuwe Nobelaer 

commerciele functies verbinden met maatschappelijke functies 

Partijen die het zelfstandig niet meer kunnen (vb. geldkraan bibliotheek Zundert dicht, vervolgens 
boekenkasten in het wijkgebouw) 

uitleenpunten van bibliotheek in wijken 

Autistische mensen alleen in prikkelarme omgeving 

Let opm conflicten, geen koffie ochtend bij fanfare 
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17 (Onderhouds)taken 

17.1 Een ander uitgangspunt is dat gebruikers meer (onderhouds)taken 

overgedragen krijgen. Welke taken zou u als gebruiker over kunnen 

en willen nemen?  Voorwaarde is dat u deze minimaal op het 

huidige niveau kunt leveren. 
 

Aantal antwoorden 4 

Antwoord 

aan overdracht van budget -5% kan ook voordelen opleveren voor verenigingen e.d., omdat ze scherper in 
kunnen kopen dan een gemeente die aanbestedingsplichtig is. Zeker als dit geclusterd gebeurd. 

Taken die nu door wijkmanager of delen van de sociale wijkteams worden gedaan 

Alleen taken overdragen met langdurige afspraken over geld, voorwaarden etc 

Onderhoudstaken niet overdragen, gemeente kan door schaalgrootte al scherp inkopen 

 

17.2 Selecteer maximaal 10 taken waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 Er zijn geen resultaten voor deze vraag 

17.3 Werk de taken verder uit. 
 Er zijn geen resultaten voor deze vraag 
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18 Netheid burgers 

18.1 Hoe zijn inwoners/bezoekers te bewegen geen afval op straat te 

gooien, terwijl het aantal afvalbakken, vanuit de bezuinigingen, 

met 1/3 verminderd wordt. Immers ”Wat je niet weggooit, hoef je 

niet op te ruimen”. 
 

Aantal antwoorden 12 

Antwoord 

contacten organiseren; IVN biedt aan om met wijkverenigingen en gemeente te communiceren (wat kunnen 
zij betekenen) 

stimuleren van de "burendag" (Oranjefonds) door gemeente 

opruimdag in wijk 

boetes op afval op straat, niet schoonmaken stoep (sneeuw) 

buurtklussenteams oprichten 

ook regels voor paardenpoep 

hondenpoep verminderen door inzet boa's 

verantwoordelijkheid van eenieder, elkaar op aanspreken 

kinderen bezig laten zijn met de natuur (leerprojecten op school) 

bij kinderen beginnen, voorlichting op scholen 

gratis kunnen storten (zwerfafval), illegale dumpingen tegengaan. Meer transparant maken 

tarieven milieiustraat bij algemene heffing (gevoel dat je gratis kunt storten) 

18.2 Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 

Onderdeel - Score 

ook regels voor paardenpoep 

 

1 

verantwoordelijkheid van eenieder, elkaar op aanspreken 

 

1 

stimuleren van de "burendag" (Oranjefonds) door gemeente 

 

1 

buurtklussenteams oprichten 

 

1 

tarieven milieiustraat bij algemene heffing (gevoel dat je 
gratis kunt storten)  

1 

contacten organiseren; IVN biedt aan om met 
wijkverenigingen en gemeente te communiceren (wat 
kunnen zij betekenen) 

 

1 

bij kinderen beginnen, voorlichting op scholen 

 

1 

kinderen bezig laten zijn met de natuur (leerprojecten op 
school)  

1 
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18.3 Werk de ideeën verder uit. 
 

ook regels voor paardenpoep 

Welke partners nodig 

Boa,s, manegehouders, eigenaren, inwoners 

 

Wat is er voor nodig 

Voorlichting, bewustwording, Handhaving, Preventie 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Voorlichting, Communicatie en publicatie, inzet BOA,s 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Kosten, schonere straten kleinere kans op ongelukken, tevreden inwoners 

 

 

verantwoordelijkheid van eenieder, elkaar op aanspreken 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

stimuleren van de "burendag" (Oranjefonds) door gemeente 

 Geen resultaten voor deze vraag. 
 

 

 

buurtklussenteams oprichten 

Welke partners nodig 

Wijkverenigingen, Gemeente, Buitendienst 

 

Wat is er voor nodig 

Communicatie, bewustwording, voorlichting in bode 

 

Welke rol heeft de gemeente 

faciliteren, wijkverenigingen aansturen 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Risico: het doodbloeden van activiteiten als de hoeveelheid werk te veel is of als vrijwilligers gedemotiveerd 
raken door bijv. geweld. 

Saamhorigheid, schonere leefomgeving,  

 

risico:  als de hoeveelheid werk te veel is of demotivatie dan kan het initiatief dood 

 

 

tarieven milieiustraat bij algemene heffing (gevoel dat je gratis kunt storten) 

Welke partners nodig 

Gemeente, inwoners, 

 

Wat is er voor nodig 

het geld dat uitgespaard wordt met het voorkomen van het zwerfafval, kan er al veel gratis afgeleverd 
worden bij de milieustraat. 
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Welke rol heeft de gemeente 

Beleid maken, faciliteren. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

schoner milieu 

 

 

contacten organiseren; IVN biedt aan om met wijkverenigingen en gemeente te communiceren 

(wat kunnen zij betekenen) 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

bij kinderen beginnen, voorlichting op scholen 

Welke partners nodig 

basis en middelbare scholen 

natuur educatie organisaties IVN 

SBB Boswachter 

ANWB projectniveau 

Wijk- en buurtverenigingen 

ouders en onderwijspersoneel 

gemeente als vliegwiel (Koepel) 

subsidie verschaffer 

PR mensen en media!! 

 

Wat is er voor nodig 

aansprekend educatief programma 

beloning- stimuleringssyteem 

goede stuur- projectgroep(en) t.b.v. coordinatie 

opschoondagen in de wijk met mwv scholen en wijkverenigingen 

prijs of prijsvragen uitschrijven 

 

Welke rol heeft de gemeente 

stimulerend /  

coordinerend /  

randvoorwaarden scheppen /  

middelen reserveren 

cultuur beinvloeden door positieve PR voor schone scholen en schone wijken 

communicatie via specifieke onderwerpen op websites 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

cultuur beinvloeding heeft positief effect voor de lange termijnbeter bewustwording van het belang van de 
schone omgeving wordt vergroot 

overkill aan thema's of aandachtgebieden op scholen is risico voor te weinig effect 

 

 

kinderen bezig laten zijn met de natuur (leerprojecten op school) 

 Geen resultaten voor deze vraag. 
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19 Netheid rol bedrijfsleven 

19.1 Heeft u ideeën welke rol het bedrijfsleven zoals o.a. de horeca en 

(voedselverkopende) winkels zou kunnen spelen in het terugdringen 

van zwerfafval? 
 

Aantal antwoorden 4 

Antwoord 

visafval (gesmolten ijs) niet op raadhuisplein laten lopen (stank) 

hoeveelheid verpakkingen verminderen 

winkels eigen vuilnisbak bij uitgang 

winkels geen gratis plastic tassen meer uitdelen 

 

19.2 Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 Er zijn geen resultaten voor deze vraag. 

19.3 Werk de ideeën verder uit. 
 Er zijn geen resultaten voor deze vraag. 
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20 Duurzaamheid 

20.1 Hoe kan de samenleving duurzamer ingericht worden. Denk 

bijvoorbeeld aan energiebesparing bij sociaal culturele gebouwen, 

sportaccommodaties, wijkgebouwen e.d. 
Er ligt een landelijk energieakkoord om het energiegebruik te verminderen. Als mensen zaken uit 

eigen portemonnee moeten betalen gaan ze er anders mee om dan bij algemeen gebruik. Zijn 

eenmalige investeringen in slimme technieken de hulp voor deze mensen. 

 

Aantal antwoorden 15 

Antwoord 

verwarming lager in scholen, sociaal culturele gebouwen, wijkgebouwen e.d. 

stimuleren van gebruik van lokale producten (in bv kantines ed) 

gemeente als voorbeeldrol voor toepassing van duurzame materialen 

toepassing van duurzame materialen in het openbaar gebied 

zwembadwater opwarmen door zonnekracht (water door buizen op het dak) 

verbeterde afvalscheiding 

regenwater gebruiken om tuin vochtig te houden (ipv afvoer, drainage aansluiten) 

eigen waterbron maken 

opvangen van regenwater om daarmee toiletten door te spoelen 

per wijk of buurt een eigen energiebron (buurtbatterij) opzetten 

bij ontwerp van openbare gebouwen rekening houden met constructie (geschikt maken voor zonnepanelen) 

sportaccomodaties energieneutraal maken (zonnepanelen, hergebruik van water e.d.) 

grotere gebouwen zoals stallen voorzien van zonnepanelen en de eigenaar hier een vergoeding voor geven 

betere voorlichting op toepassing van energiebesparende middelen (bv zonnepanelen) 

bij nieuwbouw gelijk zorgen dat het energieneutraal is 

 

20.2 Werk de ideeën verder uit. 
 

stimuleren van gebruik van lokale producten (in bv kantines ed) 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

risico: duurder tov supermarkt 

 

 

opvangen van regenwater om daarmee toiletten door te spoelen 

Welke partners nodig 

bouwbedrijven en gemeente 

 

Wat is er voor nodig 

opslagcapaciteit 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Voorlichten en faciliteren, financieel voordeel 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

zelfredzaamheid, onafhankelijk 
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regenwater gebruiken om tuin vochtig te houden (ipv afvoer, drainage aansluiten) 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

toepassing van duurzame materialen in het openbaar gebied 

Welke partners nodig 

Ondernemers, Zlto, Gemeente en consumenten 

 

Wat is er voor nodig 

producten, aantal verkooppunten, voorlichting, publicatie 

 

Welke rol heeft de gemeente 

stimuleren en faciliteren (subsidie), 

verbeterde afvalscheiding 

Welke partners nodig 

afvalverwerkers, gemeente, inwoners 

 

Wat is er voor nodig 

mentaliteitskanteling, voorlichting, goede voorbeelden, stimulering 

 

Welke rol heeft de gemeente 

politieke aansturing, 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

beter milieu 

 

 

per wijk of buurt een eigen energiebron (buurtbatterij) opzetten 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

verwarming lager in scholen, sociaal culturele gebouwen, wijkgebouwen e.d. 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

betere voorlichting op toepassing van energiebesparende middelen (bv zonnepanelen) 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

bij ontwerp van openbare gebouwen rekening houden met constructie (geschikt maken voor 

zonnepanelen) 

 Geen resultaten voor deze vraag. 
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sportaccomodaties energieneutraal maken (zonnepanelen, hergebruik van water e.d.) 

Welke partners nodig 

adviesbureaus 

gemeente 

energieleveranciers 

beheerder(s) 

eigenaars 

 

Wat is er voor nodig 

monitoring / inzichtelijk maken van gebruik versus kosten (per tijdseenheid) 

met fitness toestellen energie opwekken 

maatschappelijk belang boven economisch belang 

bewustzijn van ander gedrag t.a.v. temperatuur 

energie besparende middelen en materialen 

 

Welke rol heeft de gemeente 

sturen op energie gebruik 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

geen sturing levert kapitaalsverlies op 
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21 Onderhoud 

21.1 De gemeente gaat minder onderhoud plegen aan het openbaar 

gebied. Welke ideeën heeft u om de inwoners en het bedrijfsleven 

een deel hiervan op te laten pakken? 
 

Aantal antwoorden 14 

Antwoord 

groen buitengebied bochtige wegen op tijd maaien (gevaaR) 

informeren bewoners buitengebied hoe ze onderhoud bermen zelf kunnen doen 

minder geld uitgeven aan kunst, vrijer budget besteden 

WVS/SDW (ea) inhuren voor onderhoud bermen 

wijken (ideeën voor) beheerplan voor hun wijk laten maken 

beheerplan voor bedrijventerrein maken (door bedrijven, beheersorganisatie?) 

sponsors van natuurprojecten mogelijkheid geven reclame te maken c.q. naam aan project te verbinden 

bijenrotondes aanleggen 

leegstaande (industrie)gronden bloemen inzaaien (goed voor bijen}. onderhoud door agrariërs 

stimuleren buurtprojecten tbv onderhoud wijken, via subsidie/stimulering voor de wijkvereningen 

onderhoud van rotondes 

(onder voorwaarden) snippergroen verkopen 

kaart op website gemeente waarop verantwoordelijkheid openbaar gebied (bv voor onderhoud sloten) staat 

spoorsloten beter schouw maken (NS?) 

 

21.2 Werk de ideeën verder uit. 
 

leegstaande (industrie)gronden bloemen inzaaien (goed voor bijen}. onderhoud door agrariërs 

Welke partners nodig 

gemeente, buurtbewoners, IVN, Oranjefonds, Rabobank, WVS, SDW 

Zlto, Bijeenvereniging, Gemeente 

 

Wat is er voor nodig 

trekker van het project, kennis van processen, samenwerkingsintentie, materiaal kennis 

Toestemming eigenaren industriegronden, toestemming Gemeente, zaaigoed en machines 

 

Welke rol heeft de gemeente 

stimulerend , coordinerend, randvoorwaarden scheppen 

ondersteunen en toestemming geven 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

trekker van project valt uit, effect kan zijn verloedering, vrijwilligerswerk is kwetsbaar, 

geen kosten voor de gemeente, mooi aanzien voor de burger, landbouw voordeell. 

onderhoud van rotondes 

Welke partners nodig 

gemeente, buurtverenigingen, tuincentra, 

 

Wat is er voor nodig 

vrijwillegers, materiaal, aanpassing beleid tbv sponsering 
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Welke rol heeft de gemeente 

toewijzen, verantwoordelijkheden afstaan. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

gevaarlijke situaties bij onderhoud. mooier aanzicht voor heel Etten-Leur 

 

 

sponsors van natuurprojecten mogelijkheid geven reclame te maken c.q. naam aan project te 

verbinden 

Welke partners nodig 

gemeente, bedrijven, scholen, sportverenigingen, tuincentra 

 

Wat is er voor nodig 

aanpassing gemeentelijk beleid sponsors die reclame maken via borden (win <=> win situatie) 

 

 

beheerplan voor bedrijventerrein maken (door bedrijven, beheersorganisatie?) 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

minder geld uitgeven aan kunst, vrijer budget besteden 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

wijken (ideeën voor) beheerplan voor hun wijk laten maken 

Welke partners nodig 

wijk- buurtvereniging, deskundigen, gemeente als toetser 

 

Wat is er voor nodig 

creativiteit, , kennis van planten en groen 

 

Welke rol heeft de gemeente 

gemeente als middelen verstrekker in voorbereidings- en uitvoeringsfase 

toetser en gever van randvoorwaarden 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

stoppen van de voortzetting van het project, ideeen worden niet serieus genomen, project wordt niet 
uitgevoerd volgens afspraak 

 

 

stimuleren buurtprojecten tbv onderhoud wijken, via subsidie/stimulering voor de 

wijkvereningen 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

 



dinsdag 23 september 2014   Thema: Meedoen (middagsessie)   

   75 / 105   

 

 

 

 

 

 

 

Expertsessie Gemeente Etten-Leur 

Thema: In en om het huis  

(avondsessie) 
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22 Netheid burgers 

22.1 Hoe zijn inwoners/bezoekers te bewegen geen afval op straat te 

gooien, terwijl het aantal afvalbakken, vanuit de bezuinigingen, 

met 1/3 verminderd wordt. Immers ”Wat je niet weggooit, hoef je 

niet op te ruimen”. 
 

Aantal antwoorden 12 

Antwoord 

bewust wording maatschappelijke kosten 

is het verminderen van afvalbakken wel een besparing meer zwerfafval ? 

buurtpreventie spreekt ondernemers aan 

ondernemers aanspreken 

opvoeden op scholen 

campagne voeren 

vrijwilligers inzetten 

afvalbakken vaker legen 

meer handhaving, sancties en bekeuren 

afvalbakken allemaal weg 

leren elkaar aanspreken en daarna belonen 

aantal afvalbakken met een derde vermeerderen 

 

22.2 Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 

Onderdeel - Score 

meer handhaving, sancties en bekeuren 

 

1 

bewust wording maatschappelijke kosten 

 

1 

opvoeden op scholen 

 

1 

leren elkaar aanspreken en daarna belonen 

 

1 

aantal afvalbakken met een derde vermeerderen 

 

1 

22.3 Werk de ideeën verder uit. 
 

meer handhaving, sancties en bekeuren 

Welke partners nodig 

BOA's, 

 

Wat is er voor nodig 

meer BOA's 

 

Welke rol heeft de gemeente 

werkgever en geld 
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Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

hogere directe kosten ; maar wellicht minder indirecte kosten. 

 

 

bewust wording maatschappelijke kosten 

Welke partners nodig 

scholen, media, gemeente 

 

Wat is er voor nodig 

onderzoek naar de maatschappelijke kosten 

 

Welke rol heeft de gemeente 

opdrachtgever  onderzoek 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

onverschilligheid 

 

 

opvoeden op scholen 

Welke partners nodig 

scholen 

 

Wat is er voor nodig 

voorlichtingsmateriaal 

 

Welke rol heeft de gemeente 

geen 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

geen medewerking scholen 

 

 

leren elkaar aanspreken en daarna belonen 

Welke partners nodig 

burgers ; 

 

Wat is er voor nodig 

training ; 

 

Welke rol heeft de gemeente 

faciliteren 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

burgers durven niet ; kans op agressie. 
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aantal afvalbakken met een derde vermeerderen 

Welke partners nodig 

gemeente 

 

Wat is er voor nodig 

geld 

 

Welke rol heeft de gemeente 

plaatsen van bakken 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

geldbesparing door minder veegwagens 
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23 Netheid rol bedrijfsleven 

23.1 Heeft u ideeën welke rol het bedrijfsleven zoals o.a. de horeca en 

(voedselverkopende) winkels zou kunnen spelen in het terugdringen 

van zwerfafval? 
 

Aantal antwoorden 13 

Antwoord 

vervuiler aan digitale schandpaal nagelen 

verzoeken aan bedrijven om een prijs uit te reiken voor ideeen 

burgers stimuleren om eigen verpakkingsmateriaal mee te nemen 

kleine vergoeding voor afval (sigarettenpakje ed) 

bedrijven aanspreken die verpakken 

kinderen opvoeden naar schappen kijken in winkels 

belonen schoonste buurt 

wedstrijd met kunst uit afval en beloning winnaar 

ophalen door kinderen tegen kleine vergoeding 

statiegeld op glazen bij evenementen 

afval verzamelen en laten zien aanhet eind vanhet jaar hoeveel dat is 

ludieke kauwgomboom 

winkels aanspreken 
 

23.2 Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 

Onderdeel - Score 

belonen schoonste buurt 

 

1 

verzoeken aan bedrijven om een prijs uit te reiken voor 
ideeen  

1 

vervuiler aan digitale schandpaal nagelen 

 

1 

ludieke kauwgomboom 

 

1 

winkels aanspreken 

 

1 
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23.3 Werk de ideeën verder uit. 
 

belonen schoonste buurt 

Welke partners nodig 

Risico: niet een eenmalige actie maar op bewustwording sturen en ervoor zorgen dat het gedragsverandering 
teweeg brengt, dat mensen het prettig vinden om in een schone buurt te wonen. Bepaal wat de vertrekpositie 
is van iedere buurt. Het is wellicht een betere prestatie om een zwaar vervuilde buurt naar een minder 
vervuilde buurt te brengen dan al een schone buurt nog schoner te maken. Belonen waar de beweging het 
grootst is. 

Buurtverenigingen, scholen, sportverenigingen, winkels, 

 

Wat is er voor nodig 

Budget voor BBQ in de buurt, communicatie om idee te lanceren, wat is de norm voor een schone buurt, 
hulpmiddelen (hoe kan je je buurt enthousiast krijgen), jury, 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Facilitator van de hulpmiddelen (prikkers, vuilniszakken etc.), hoe hou je het schoon (dus jaarlijks terug laten 
komen), overwegen 1e, 2e en 3e prijs, communicatie, organisatie, communicatie bewustwording 

 

 

verzoeken aan bedrijven om een prijs uit te reiken voor ideeen 

Welke partners nodig 

Winkeliersverenigingen, grootwinkelbedrijven, horeca, IKE, 

 

Wat is er voor nodig 

Prijsvraag uitschrijven voor bedrijven met daarin de vraag hoe het zwerfafval rondom de bedrijven kan 
worden verminderd/teruggebracht. 

Prijsuitreiking voor de schoonste buurt van Etten Leur. De schoonste buurt krijgt een buurtBBQ aangeboden. 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Coördinerende rol, initiatief om prijsvraag uit te zetten en een prestigieuze prijs samen te stellen met 
publiciteit etc. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Het moet een duurzaam idee zijn, structurele oplossing voor het probleem. 

 

 

vervuiler aan digitale schandpaal nagelen 

 Geen resultaten op deze vraag. 

 

 

ludieke kauwgomboom 

 Geen resultaten op deze vraag. 

 

 

winkels aanspreken 

 Geen resultaten op deze vraag. 
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24 Duurzaamheid 

24.1 Hoe kan de samenleving duurzamer ingericht worden. Denk 

bijvoorbeeld aan energiebesparing bij sociaal culturele gebouwen, 

sportaccommodaties, wijkgebouwen e.d. 
Er ligt een landelijk energieakkoord om het energiegebruik te verminderen. Als mensen zaken uit 

eigen portemonnee moeten betalen gaan ze er anders mee om dan bij algemeen gebruik. Zijn 

eenmalige investeringen in slimme technieken de hulp voor deze mensen. 

 

Aantal antwoorden 17 

Antwoord 

Energie opwekken in Etten-Leur 

Ouders stimuleren om kinderen per fiets naar school te brengen 

Samen reizen/vervoer per fiets stimuleren 

Meervoudig gebruik accomodaties 

Thermometer voor aflezen engergiegebruik van de gemeente 

Burgers bewust maken van mogelijke besparingen 

Upgraden woningen in engergielabel 

Circulaire economie 

Hergebruik stimuleren en faciliteren 

Overheid moet voorbeeld nemen aan duurzame bedrijven (langer gebruik meubels etc) 

Lantaarnpalen minder lang aan 

Lantaarnpalen met sensoren 

Verminderen lantaarnpalen 

Led verlichting 

Voorbeeldfunctie gemeente bv met zonnepanelen 

Verenigingen moeten leden bewust maken van engergie verspillen en besparen en dit belonen 

Oudere gebouwen renoveren en isoleren 

 

24.2 Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 

Onderdeel - Score 

Hergebruik stimuleren en faciliteren 

 

1 

Lantaarnpalen met sensoren 

 

1 

Burgers bewust maken van mogelijke besparingen 

 

1 

Upgraden woningen in engergielabel 

 

1 

Voorbeeldfunctie gemeente bv met zonnepanelen 

 

1 

Oudere gebouwen renoveren en isoleren 

 

1 
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24.3 Werk de ideeën verder uit. 
 

Hergebruik stimuleren en faciliteren 

Welke partners nodig 

gemeente en installateurs 

kringloper, sociale media, gemeente 

 

Wat is er voor nodig 

bekendheid hergebruik 

 

Welke rol heeft de gemeente 

opdrachtgeven 

geld 

coordinerende rol 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

geen 

 

 

Lantaarnpalen met sensoren 

Welke partners nodig 

bedrijven, installaterurs 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

veiligheidsbeleving loopt terug 

Burgers bewust maken van mogelijke besparingen 

Wat is er voor nodig 

publiciteitscampagne 

 

Welke rol heeft de gemeente 

coordineren 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

onverschilligheid 

 

 

Upgraden woningen in engergielabel 

Welke partners nodig 

WEL, banken (financieringsmogeiijkheden), bouwbedrijven (aannemers), gemeenten (eenvoudige 
vergunningverstrekking), subsidie beschikbaar stellen, Nutsbedrijven. 

 

Wat is er voor nodig 

Is er een mogelijkheid dat er voorgefinancierd wordt aan de bewoners, en dat de besparing die het oplevert, 
terugbetaald wordt aan de gemeente (of via WEL), technisch moet het mogelijk zijn (wat zijn de 
mogelijkheden per woning in kaart brengen), Inzicht in quick wins (wat levert met kleine investeringen direct 
op) 
 

Welke rol heeft de gemeente 

Soepele, snelle, niet bureaucratische vergunning en subsidieverstrekking ( maak het eenvoudig en daardoor 
ook aantrekkelijk). Subisie middels een revolverend fonds, voorlichting, voorbeeldfunctie, initiatiefnemer 
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Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Risico: het stopt bij een paar pioniers. Hoe bereik je de grote massa? 

 

 

Voorbeeldfunctie gemeente bv met zonnepanelen 

Welke partners nodig 

Energiebedrijven, leveranciers, installatiebedrijven, gemeente zelf 
 

Wat is er voor nodig 

Bevlogenheid van de gemeente zelf en een visie op de duurzame energieproductie. Duidelijke doelen die je 
gerealiseerd wil hebben. Bijv. alle gemeentelijke panden beschikken per dd over zonnepanelen en hebben 
energiebesparende verlichting. 
 

Welke rol heeft de gemeente 

Initiatiefnemer en voorbeeldrol. Met de gebruikers van de panden om tafel om dit in gezamenlijkheid te 
realiseren en te bespreken hoe dit bekostigd kan worden. Voorfinanciering en terugbetaling door middel van 
de jaarlijkse besparingen. 
 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Gevolgen: langetermijn kostenbesparing. Risico: extra belastingheffing op duurzame energieproductie op 
middellange termijn als iedereen er gebruik van gaat maken. Gaat ten koste van de geloofwaardigheid. 

 

 

Oudere gebouwen renoveren en isoleren 

Welke partners nodig 

Het verlengen van de levensduur van oudere openbare gebouwen. Partners: gemeenten, bouwbedrijven, 
verenigingen, WEL, 
 

Wat is er voor nodig 

Moet technisch haalbaar zijn. Berekeningen wat goedkoper is: renovatie of nieuwbouw? Bepalen: is een 
gebouw nu echt versleten? En wat kan je doen om de levensduur te verlengen cq duurzamer te maken. 
Politieke moed vanuit de gemeenteraad om tegen de stroom in te gaan. Prestigieuze projecten tov behouden 
van bestaande gebouwen. Van behoud van gebouwen een prestigieus project maken. 
 

Welke rol heeft de gemeente 

voorbeeldfunctie 
 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Break-evenpoint kan ver weg liggen. Korte termijn denken. 
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25 Onderhoud 

25.1 De gemeente gaat minder onderhoud plegen aan het openbaar 

gebied. Welke ideeën heeft u om de inwoners en het bedrijfsleven 

een deel hiervan op te laten pakken? 
 

Aantal antwoorden 14 

Antwoord 

Werkzoekenden inzetten voor maatschappelijke stage 

Schoolprojecten aan openbaar groen 

Bedrijven benaderen voor budget aan openbaar gebied in ruil voor publiciteit 

Basisbudget vastgesteld door gemeente, plusbudget wegleggen bij bewoners en ondernemers 

Nut en noodzaak nagaan bij bedrijventerreinen (voetpaden?) 

Worteldoek onder klinkers is minder onderhoud 

Onderhoudsvrije materialen toepassen / duurzame materialen 

Vrijwilligers werven voor onderhoud aan groen 

Betere afstemming van werkzaamheden aan een weg tussen verschillende partijen 

Aanbesteding op creativiteit naar budget ipv vastleggen in bestek 

Meer samenwerking bureau Halt 

Verlagen kwaliteitsniveau 

Verkopen openbaar groen 

Adopteer een groenstrook 

 

25.2 Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 

Onderdeel - Score 

Bedrijven benaderen voor budget aan openbaar gebied in 
ruil voor publiciteit  

1 

Betere afstemming van werkzaamheden aan een weg 
tussen verschillende partijen  

1 

Basisbudget vastgesteld door gemeente, plusbudget 
wegleggen bij bewoners en ondernemers  

1 

Nut en noodzaak nagaan bij bedrijventerreinen 
(voetpaden?)  

1 

Meer samenwerking bureau Halt 

 

1 

Verkopen openbaar groen 

 

1 
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25.3 Werk de ideeën verder uit. 
 

Bedrijven benaderen voor budget aan openbaar gebied in ruil voor publiciteit 

Welke partners nodig 

bedrijfsleven 

 

Wat is er voor nodig 

tegenprestatie voor bedrijven regelen (reclame) 

 

Welke rol heeft de gemeente 

stimuleren 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

dat bedrijven niet meewerken 

 

 

Betere afstemming van werkzaamheden aan een weg tussen verschillende partijen 

Welke partners nodig 

burgers en bedrijfsleven 

gemeente en (nuts)bedrijven 

 

Wat is er voor nodig 

beleid, communicatie 

controle op werkzaamheden 

overleg 

 

Welke rol heeft de gemeente 

coordineren 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

geen 

 

 

Basisbudget vastgesteld door gemeente, plusbudget wegleggen bij bewoners en ondernemers 

Welke rol heeft de gemeente 

coordineren 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

kwaliteitsniveau minder. 

 

 

Nut en noodzaak nagaan bij bedrijventerreinen (voetpaden?) 

Welke partners nodig 

IKE, beheermaatschappij Vosdonk, beheermij'en andere bedrijventerreinen. De verantwoordelijke van de 
gemeente hierop trainen en op een andere manier naar laten kijken 

 

Wat is er voor nodig 

Creativiteit, out of the box denken, wat zijn de voordelen om bijv. een voetpad aan te leggen op een 
industrieterrein? Wat zijn de voordelen voor openbaar groen op industrieterreinen etc. 
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Welke rol heeft de gemeente 

besluitvaardigheid, daadkracht, ruimte geven aan bedrijven om zelf invulling te geven om de openbare 
ruimtes op te leuken (niet te veel belemmeren met allerlei regels, vergunningen om iets te mogen doen aan 
uiterlijk panden etc. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Risico's: veelheid van verschillende creaties, waardoor het er rommelig uit komt te zien. Voorkomen door 
duidelijk richtlijnen aan te geven waarbinnen bedrijven zelf mogen handelen en waar dan ook geen 
vergunning of toestemming voor nodig is. Gevolg: voordelen voor bedrijven om hier initiatieven in te nemen 
door lagere OZB indien ze een goede actie ondernemen. Ook dit weer laagdrempelig houden. 

 

 

Meer samenwerking bureau Halt 

Welke partners nodig 

Justitie, reclassering, bureau Halt, gemeente om te bepalen wat concrete projecten zijn, 

 

Wat is er voor nodig 

Toezicht, hoe ga je dit organiseren? draagvlak bij de burgers en bij de delinquenten. 

 

Welke rol heeft de gemeente 

FAcilitator, projecten aandragen, communicatie, Uitbesteden. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Slecht onprofessioneel toezicht kan leiden tot calamiteiten of slecht werk. Kan imagoschade opleveren. Als 
dit goed gebeurt goed voor participatie. Belangrijk is leereffect en bewustwording, ritme in werk en wat 
maatschappelijk relevant is. 

 

 

Verkopen openbaar groen 

Welke partners nodig 

Kadaster, woningeigenaren, WEL, gemeente, notarissen, banken 

 

Wat is er voor nodig 

Prijsbeleid, visie op openbare ruimte (wat wil je wel, niet verkopen, niet overal schuttingen tot aan de 
stoep), duidelijke richtlijnen, marketing, eenvoudige goedkope procedure (kosten beperkt houden van 
notaris, bankkosten etc) 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Bepalen waar de mogelijkheden liggen, inzicht in wat het oplevert in vermindering onderhoud, prijzen 
bepalen, aantrekkelijk maken voor de burger, voor welke woningen is het interessant. Laat de burger 
meedenken en stimuleer deze om aanvragen te doen. Maak het voor de burger interessant door hem de kans 
te geven datgene te doen, wat hij ermee wil doen, bijv garage bouwen etc. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

In buurten niet op elkaar afgestemd, de ene heeft de tuin wel verlengd en de ander niet. ERvoor zorgen dat 
iedereen mee kan doen in de wijk. (is er bijv. ook een mogelijkheid voor bruikleen). 
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26 Alternatieven subsidie 

26.1 Op dit moment verstrekt de gemeente subsidies. Er zijn echter ook 

andere manieren waarop u gefaciliteerd kunt worden in het 

ontplooien van uw activiteiten door de gemeente. Aan welke 

facilitering heeft uw vereniging/ instelling behoefte? 
 

Aantal antwoorden 7 

Antwoord 

door of namens gemeente opleiden/ondersteunen van vrijwilligers toerusten 

ondernemers mogelijk maken om subsidie aan te vragen voor maatschappelijke activiteiten 

vereenvoudiging aanvraag activiteitensubsidie 

transparante berekening van het subsidiebedrag 

exploitatiesubsidie en accommodatie beschikbaar stellen 

helder eenduidig beleid m.b.t subsidies 

faciliteer in voorzieningen bij evenementachtige activiteiten 

 

26.2 Werk de keuzes verder uit. 
 

faciliteer in voorzieningen bij evenementachtige activiteiten 

Welke rol heeft de gemeente 

transparante tarieven bij het verstrekken van vergunningen 

duidelijkheid bij verstrekken van vergunning 

vereenvoudiging van de aanvraag 

gratis voorzieningen die door de gemeente verstrekt worden 

 

 

helder eenduidig beleid m.b.t subsidies 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

exploitatiesubsidie en accommodatie beschikbaar stellen 

Welke partners nodig 

geschillencommissie 

 

Welke rol heeft de gemeente 

vaste kosten rechtstreeks door gemeente laten betalen 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

vertrouwen en hogere exploitatielasten dan geraamd 

transparante berekening van het subsidiebedrag 

Wat is er voor nodig 

eenvoudige en eenduidige verantwoording door ontvangers 

 

Welke rol heeft de gemeente 

heldere richtlijnen 

subsidiebedrag moet afhankelijk zijn van activiteiten blijkend uit een begroting. 
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Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

toename bureaucratie bij gemeente 

 

 

vereenvoudiging aanvraag activiteitensubsidie 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

ondernemers mogelijk maken om subsidie aan te vragen voor maatschappelijke activiteiten 

Welke rol heeft de gemeente 

ondernemers moeten kunnen aangeven welke algemeen maatschappelijk effect van hun met hun 
subsidiegelden georganiseerde activiteiten te verwachten zijn 

door de economische crisis is er minder sponsorgeld en bijdrage van ondernemers beschikbaar. daarom zal de 
rol van de gemeente groter moeten worden om activiteiten te kunnen blijven ontplooien 

 

 

door of namens gemeente opleiden/ondersteunen van vrijwilligers toerusten 

Welke partners nodig 

- vrijwilligersorganisaties 

- gemeente 

- deskundige aanbieders/opleiders 

 

Wat is er voor nodig 

goede communicatie 

duidelijke richtlijnen mbt bevoegdheden en aansprakelijkheid 

centraal georganiseerde thema's, centraal aanbod gestuurd ipv individueel gestuurd 

- faciliteiten/ruimte 

- materialen 

- gerichte cursussen/certificering 

- opvolging, onderhouden van kennis 

 

Welke rol heeft de gemeente 

ondersteunen, faciliteren, controleren op resultaten, partnership, evalueren 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

gelijkgestemden moeten bij elkaar 

vrijwilligers zouden kunnen afhaken terwijl kosten worden gemaakt: inspanningsverplichting tbv continuiteit 

oppassen voor verdringing van regulier werk 

geen werkzaamheden doen waar ze niet capabel of bevoegd voor zijn 

Gevolg positief: vrijwilligers kunnen meer verantwoordelijkheid aan 
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27 Gevolgen vermindering subsidie 

27.1 De economie zit al een aantal jaar in een dip. Dit heeft ook zijn 

weerslag op de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Stelt u 

zich voor dat de gemeente besluit minder of geen subsidie meer te 

verstrekken. Welke gevolgen  heeft dit voor uw vereniging/ 

instelling? 
 

Aantal antwoorden 5 

Antwoord 

beperkte afname is nog op te vangen, zullen ook verenigingen omvallen 

preventieve inzet is niet meer mogelijk, preventie voorkomt vaak meerkosten 

aanbod wordt schraler 

leden moeten meer gaan betalen en haken af 

middelen die verenigingen/instellingen hebben moeten effectiever ingezet worden 

 

27.2 Op welke wijze zou de vermindering of het niet meer ontvangen 

van subsidies opgevangen kunnen worden? 
 

Aantal antwoorden 9 

Antwoord 

materialen langer gebruiken, 

gezamenlijk gebruik van materialen 

subsidie verstrekken op basis van wat het oplevert 

wederzijdse mogelijkheden in natura zoeken, gebruik elkaars talenten 

gezamenlijke inkoop 

meer materiele ondersteuning 

mensen wijzen op andere mogelijkheden 

schaalvergroting 

hogere eigen bijdrage 

 

27.3 Werk de ideeën verder uit. 
 

hogere eigen bijdrage 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

schaalvergroting 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

mensen wijzen op andere mogelijkheden 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 



dinsdag 23 september 2014   Thema: Meedoen (middagsessie)   

   93 / 105   

meer materiele ondersteuning 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

gezamenlijke inkoop 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

gaat tegen principe van lokaal inkopen in 

 

 

wederzijdse mogelijkheden in natura zoeken, gebruik elkaars talenten 

Wat is er voor nodig 

cursus ondernemerschap en netwerkbijeenkomst 

 

Welke rol heeft de gemeente 

over en weer elkaar kostenloos diensten aanbieden 

 

 

leden moeten meer gaan betalen en haken af 

Welke rol heeft de gemeente 

meer activiteiten op Ettenleur doet mee 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

inpact is afhankelijk van draaglast. diverse gradaties 

risico op vereenzaming 

afhaken, minder leden, minder activiteiten 

 

 

middelen die verenigingen/instellingen hebben moeten effectiever ingezet worden 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

beperkte afname is nog op te vangen, zullen ook verenigingen omvallen 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

aanbod wordt schraler 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

preventieve inzet is niet meer mogelijk, preventie voorkomt vaak meerkosten 

 Geen resultaten voor deze vraag. 
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28 Subsidie vormen 

28.1 In welke vorm ontvangt u het liefst subsidie en waarom?  
 

Aantal antwoorden 7 

Antwoord 

scholingsmogelijkheid 

gemotiveerde passende langdurig werklozen 

subsidie op basis van basisresultaat, daarboven prestatietoeslag mogelijk 

niet hoeven te betalen voor het verstrekken van een vergunning 

facilitering, stroom, dranghekken, 

huisvesting (gratis) 

geld 

 

28.2 Werk de keuzes verder uit. 
 

geld 

Welke rol heeft de gemeente 

alle subsidies 75% vooraf uitbetalen. Laatste 25% pas bij afrekening 

opbouw van reserves voor verenigingen mogelijk maken zonder korting op subsidie 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

controle achteraf nodig 

 

 

huisvesting (gratis) 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

facilitering, stroom, dranghekken, 

Welke rol heeft de gemeente 

faciliteren op de locatie afleveren. centrale plek 

 

 

niet hoeven te betalen voor het verstrekken van een vergunning 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

subsidie op basis van basisresultaat, daarboven prestatietoeslag mogelijk 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

gemotiveerde passende langdurig werklozen 

Wat is er voor nodig 

veel investeren in de juiste match 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

continuering loopt gevaar door wisselingen in de kaartenbak 
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Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

mag geen regulier werk of werkplek van een ander verdringen 

moet passende plek zijn met voldoende ondersteuning 

 

 

28.3 Extra opmerkingen 
 

Aantal antwoorden 3 

Antwoord 

doelgroepensubsidie, wordt subsidie eerlijk verdeeld? voor ondernemers is het doel om veel mensen binnen te 
halen 

behoefte aan inzicht in wie wat allemaal doet (subsidie aanvraagt) om samen dingen te kunnen realiseren 

stoppen met afbouwen 
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29 Alternatieven subsidie 

29.1 Op dit moment verstrekt de gemeente subsidies. Er zijn echter ook 

andere manieren waarop u gefaciliteerd kunt worden in het 

ontplooien van uw activiteiten door de gemeente. Aan welke 

facilitering heeft uw vereniging/ instelling behoefte? 
 

Aantal antwoorden 16 

Antwoord 

faciliteren in ruimte om (muziek)materialen op te slaan 

verhoging van de jeugdsportsubsidie 

opschonen van voorwaarden voor culturele verenigingen 

vrij te besteden budget voor hulp die daarmee geboden wordt 

rapportage naar gemeente vereenvoudigen 

communicatie afstemmen op doelgroepen 

scholing van burger in toegang tot social media 

reclame via lichtkrant mogelijk maken 

verordening van driehoeksborden wijzigen 

samen optrekken met gemeente om samenwerking met anderen te bevorderen 

betaalbare huisvesting 

voor meer verenigingen accommodatie beschikbaar stellen 

sociale veiligheid op straat 

financieel laagdrempelig aanbod muziek 

stimulering muziekeducatie door tegemoetkoming in kosten 

veilige toegang tot sportvereniging b.v busverbinding 

 

29.2 Selecteer maximaal 10 vormen van facilitering waarvan je van 

mening bent dat deze haalbaar zijn en een goed resultaat 

opleveren. 
 

Onderdeel - Score 

vrij te besteden budget voor hulp die daarmee geboden 
wordt  

1 

betaalbare huisvesting 

 

1 

faciliteren in ruimte om (muziek)materialen op te slaan 

 

1 

communicatie afstemmen op doelgroepen 

 

1 

reclame via lichtkrant mogelijk maken 

 

1 

financieel laagdrempelig aanbod muziek 

 

1 

samen optrekken met gemeente om samenwerking met 
anderen te bevorderen  

1 

voor meer verenigingen accommodatie beschikbaar stellen 

 

1 

sociale veiligheid op straat 

 

1 
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29.3 Werk de keuzes verder uit. 
 

vrij te besteden budget voor hulp die daarmee geboden wordt 

Welke partners nodig 

Een 'vrij'te besteden budget voor burgers met een zorg/hulp vraag op het gebied van het sociale/Wmo 
domein, waarvoor de burger geen indicatie wil, of  kan krijgen. Het heeft een strerk preventief karakter, 
stapeling van voorzieningen voorkomen, kortdurende interventie. 

 

Wat is er voor nodig 

Vertrouwen 

 

Welke rol heeft de gemeente 

beschikbaar stellen budget en vaststellen van randvoorwaarden en resultaat en hierop verantwoording 
vragen. Eenduidige manier van verantwoorden afspreken. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Dat resultaat niet behaald wordt of dat het budget niet aan de juiste doelgroep is uitgegeven. 

Gemeente als verstrekker van een budget dat 'vrij' te besteden is aan een vooraf afgestelde zorg op hulpvraag 
vanuit het wmo/sociale domein, waarvoor de burger geen individuele beschikking wil, heeft, krijgt. Het heeft 
een sterk preventief karakter. 

 

 

betaalbare huisvesting 

Welke partners nodig 

gemeenten, verenigingsleven, bedrijfsleven 

 

Wat is er voor nodig 

Dat alle partners actief kijken naar op dagdelen, dagen of in het geheel niet gebruikte huisvesting, om samen 
te kijken hoe de beschikbare huisvesting gezamenlijk gedeeld kan worden. Bij het realiseren van nieuwe 
ruimte, bijvoorbeeld de Nieuwe Nobelaer, het zwembad dient ovelegd te worden met de eventuele 
gebruikers over hoe door een slimmere inrichting meer mensen kunnen genieten van de ruimte en de 
beschikbare ruimte efficient kan worden ingezet. 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Luisterende en faciliterende rol waarbij de potentiele gebruikers bij elkaar gebracht worden en er 
samenwerkingsafpraken kunnen worden gemaakt. 

 

 

faciliteren in ruimte om (muziek)materialen op te slaan 

Welke partners nodig 

Gemeente Etten-Leur, Lokale, vrij toegankelijke media. 

Zie antwoorden genoemd bij betaalbare huisvesting 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Dat de kosten stijgen en dat wat er uitgedacht is in de praktijk niet blijkt te werken. 

 

 

communicatie afstemmen op doelgroepen 

 Geen resultaten voor deze vraag. 
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reclame via lichtkrant mogelijk maken 

Welke partners nodig 

Gemeente en de gebruikers die van het medium gebruik willen maken 

 

Wat is er voor nodig 

Verruiming van de definitie om op de lichtkrant te mogen adverteren, zolang er maar geen winstoogmerk en 
de activiteit waarvoor geadverteerd wordt vrij (kosteloos) toegankelijk is. 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Loslaten en de toegankelijkheid organiseren (regelarm) 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

geen behalve dat het ten onder gaat aan zijn succes. 

 

 

financieel laagdrempelig aanbod muziek 

Wat is er voor nodig 

Geld, middelen en ruimte 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Toegankelijk voor alle jeugd binnen de gemeente ongeacht de draagkracht van ouders. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Gemiste kansen voor de ontwikkeling van de jeugd op gebied van ontwikkeling talenten op alle gebied. 

 

 

samen optrekken met gemeente om samenwerking met anderen te bevorderen 

Welke partners nodig 

Gemeente, welzijnsorganisatie, scholen en bedrijfsleven 

Gemeente, bedrijfsleven, scholen en welzijnsorganisaties 

Allen 

 

Wat is er voor nodig 

Informatie in de breedste zin van alle partijen 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Opzetten en faciliteren van een database 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Beter functioneren van het verenigingsleven 

 

 

voor meer verenigingen accommodatie beschikbaar stellen 

Welke partners nodig 

Eigenaren van de gebouwen,  

Bestuurders van vereningingen en stichtingen 

 

Wat is er voor nodig 

Acomodatiebank 
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Welke rol heeft de gemeente 

Faciliterend 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Beter funcioneren in een passende huisvesting 

 

 

sociale veiligheid op straat 

Welke partners nodig 

Politie, Gemeente 

 

Wat is er voor nodig 

Infrastructuur voor het vergroten de veiligheid. 

Openbaar vervoer naar b.v. de sportparken in het buitengebied. 

Centraal meldpunt 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Teruggeven van het veiligheidsgevoel bij burgers. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Onbereikbaar worden van diverse voorzieningen en verenigingen. 
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30 Gevolgen vermindering subsidie 

30.1 De economie zit al een aantal jaar in een dip. Dit heeft ook zijn 

weerslag op de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Stelt u 

zich voor dat de gemeente besluit minder of geen subsidie meer te 

verstrekken. Welke gevolgen  heeft dit voor uw vereniging/ 

instelling? 
 

Aantal antwoorden 13 

Antwoord 

verenigingen stoppen er mee 

verpaupering van de accommodatie 

minder kwaliteit bieden 

biedt nieuwe kansen, herbezinning op huidige activiteiten 

minder verplichtingen kan ook rust geven 

verenigingen proberen op een andere manier te overleven 

worden creatieve oplossingen noodzakelijk 

overlast neemt toe 

kinderen komen op straat 

preventieve werking verdwijnt 

contributie moet stijgen, minder deelname aan 

verschraling aanbod 

begroting niet meer sluitend 

 

30.2 Op welke wijze zou de vermindering of het niet meer ontvangen 

van subsidies opgevangen kunnen worden? 
 

Aantal antwoorden 9 

Antwoord 

meer leden werven en ledenbehoud 

herbezinning op huidige activiteiten 

aanbod aanpassen of dienst voor een grotere groep beschikbaar stellen 

bij andere verenigingen gaan kijken hoe die het doen 

inzicht krijgen in andere subsidiemogelijkheden 

niet meer gebonden zijn aan gemeentelijke regels 

samenwerking met andere verenigingen 

contributie verhogen 

sponsoring zoeken 

 

30.3 Selecteer maximaal 10 ideeën waarvan je van mening bent dat deze 

haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 Er zijn geen resultaten voor deze vraag 
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30.4 Werk de ideeën verder uit. 
 

sponsoring zoeken 

Welke partners nodig 

Leden!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Wat is er voor nodig 

Heel veel moed. 

Naamsbekendheid en positief imago. 

  

Welke rol heeft de gemeente 

Help de verenigingen aan contactgegevens van mpgelijk geintresserde bedrijven en particulieren. Faciliteren 
van netwerken. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Gemiste kansen om aan een gezond netwerk te komen. 

 

 

contributie verhogen 

Welke partners nodig 

De juiste andere verenigingen 

 

Wat is er voor nodig 

Eigen initatief en tijd 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Geen 

Geen 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Kennis opdoen en mogelijk toepassen op eigen vereniging 

Voorzieningen worden voor steeds  minder mensen toegankelijk 

 

 

samenwerking met andere verenigingen 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

niet meer gebonden zijn aan gemeentelijke regels 

Welke partners nodig 

Gemeente 

 

Wat is er voor nodig 

Inzicht, aanbod en mogelijkheden 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Aanpassen van de regelgeving 

 

 



dinsdag 23 september 2014   Thema: Meedoen (middagsessie)   

   103 / 105   

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Ontwikkelen van een ondernemersschap 

 

 

inzicht krijgen in andere subsidiemogelijkheden 

Welke partners nodig 

Gemeente en instellingen 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Hulp naar de mogelijkheden van subsidieland 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Kost veel tijd. 

 

 

bij andere verenigingen gaan kijken hoe die het doen 

Welke partners nodig 

Bedrijfsleven en particilieren 

 

 

aanbod aanpassen of dienst voor een grotere groep beschikbaar stellen 

Welke partners nodig 

Degenen die het aanbod verzorgen, de (sport)docent, professionals die je moet overtuigen dat zij op een 
andere wijze ook succesvol de dienst kunnen leveren. 

 

Wat is er voor nodig 

Creativiteit, en bereikheid om het uit te proberen. 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Inhoudelijk willen meedenken en kritische vragen stellen. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

dat mensen niet meewillen en dat de kwaliteit terugloopt. DAt mensen opgeven omdat ze niet snel resultaat 
zien. 

 

 

herbezinning op huidige activiteiten 

 Geen resultaten voor deze vraag. 

 

 

meer leden werven en ledenbehoud 

Welke partners nodig 

De vereniging en haar leden zelf en de gemeenschap. 

De vereniging en haar leden. 

 

Wat is er voor nodig 

Faciliterende rol naar de verenigingen, help ze in de te nemen acties. Een soort 'verenigingsmakeaar' die 
kritische vragen duft te stellen. Ben je wel eens bij de buurgemeente geweest en wat heb je daarvan geleerd. 

Goed kijken wat je leden en je doelgroep willen. Wat is je doelstelling, is die nog steeds actueel. Durven om 
dingen die je altijd gedaan hebt ter discussie te stellen. Doorbreek de patronen, kom uit je comfort-zone. 

Dat de vereniging aspirant-leden actief gaat benaderen. Pro-actief benaderen om mee te doen. 
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Wat is er voor nodig 

Dat de vereniging nadenkt wat zij te bieden heeft, daarover nadenkt en dat voor het voetlicht brengen. Aan 
in de inwoners via bijvoorbeeld de gemeentelijke informatiegids duidelijk maken wat je te bieden hebt. 
Productcatalogus opstellen. 

 

Welke rol heeft de gemeente 

Voordat de subsidie word afgebouwd, een budget beschikbaar stellen voor de 'verenigingsmakelaar', om de 
vereningen te helpen een nieuwe koers in te slaan voordat de subsidie wordt afgebouwd. De verenigingen tijd 
gunnen om de omslag te maken. Als er afgebouwd gaat worden, dat dat een paar jaar van tevoren 
aankondigen de vereningen actief door de makelaar met ideeen te laten ondersteunen. 

Dat de gemeente iemand beschikbaar stelt die de vereningen adviseert over mogelijkheden, als linking pin 
kan optreden tussen verenigingen en best-practices tussen de verenigingen uitwisselt.  

De gemeente zou moeten meten hoe goed het gaat met de verenigingen, betrokkenheid tonen en bewust 
worden van wat de verenigingen voor de gemeente en haar inwoners doet.  

De gemeente moet buiten haar rol treden van enkel subsidieverstrekker maar de verenigingen zien als 
samenwerkingingsparter in het culturele, welzijnsveld die voor de gemeente en de leefbaarheid een grote en 
onmisbare rol een grote onmisbare, soms onzichtbare rol vervullen. 

De vereniging en hun aanbod en mogelijkheden duidelijk voor het voetlicht brengen. 

 

Wat zijn eventuele risico's of gevolgen 

Dat de subsidieverlaging als donderslag bij heldere hemel over de verenigingen wordt uitgestort en er geen 
vangnet is geregeld in de vorm van begeleiding door de verenigingsmakelaar. 

Dat de verenigingen nog gezonder worden en de subsidies nog verder kunnen/gaan dalen 
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31 Subsidie vormen 

31.1 In welke vorm ontvangt u het liefst subsidie en waarom?  
 

Aantal antwoorden 9 

Antwoord 

legeskosten vervallen, werken met standaard meldingen 

advies dat de verenigingen verder kan helpen 

gezamenlijk gebruik van faciliteiten, boekhoudpakket, ledenadministratie, verzekeringspakket 

gebruik van grond en panden om niet 

verenigingsmakelaar 

materialen 

natura 

instrumenten 

geld 

 

31.2 Selecteer maximaal 10 vormen waarvan je van mening bent dat 

deze haalbaar zijn en een goed resultaat opleveren. 
 Er zijn nog geen resultaten voor deze vraag 

31.3 Werk de keuzes verder uit. 
 Er zijn nog geen resultaten voor deze vraag 

31.4 Extra opmerkingen/aanbevelingen 
 

Aantal antwoorden 14 

Antwoord 

marktplaats voor koppeling tussen verenigingen en bedrijfsleven 

complimenten voor deze bijeenkomst 

verbondenheid, samen dingen doen is wel mogelijk 

soms wordt door de gemeente eerst gekeken wat niet kan, denken in kansen! 

verenigingen hebben ook wel verplichting om zelf sponsoren te zoeken, en als laatste redmiddel subsidie 

veel te veel regels in de gemeente 

inzicht in werkelijke kosten van gebruik van b.v. sportvelden of accommodaties 

inzicht in wat andere sportverenigingen aan subsidie ontvangen 

inzicht in de opbouw van de toegekende subsidie, ook de onzichtbare delen, wat wordt er daadwerkelijk 
besteed aan de WMO adviesraad 

iemand in dienst nemen die accountantsverklaringen kan maken 

sociale kaart, waar kunnen we elkaar vinden 

horen van de gebruikers bij de ontwikkeling van de nieuwe nobelaer 

jaarlijks contract m.b.t. tegenprestatie van constantia zijn terecht 

inzicht in opbouw van de subsidie. kan mogelijk lager zijn als verenigingen dingen zelf kunnen doen 

 

 

 


