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Bijlage 1 Verkeerslicht Euro’s, Tijd en Kwaliteit
Speerpunt
Accommodaties

Project
Afstoten / privatiseren accommodaties

Behoefte aan recreatievoorzieningen
Behoefte en facilitering culturele
basisvoorzieningen

Benutten onderwijsaccomodaties
Effectiever en efficiënter beheren van sociaal
culturele accommodaties

Deregulering

Regionale
samenwerking

Onderhoud monumenten
Schaalvoordelen door regionale samenwerking
Afschaffen vergunningplicht containers
Bomenlijst
Flitsvergunning
Gemeentelijke monumenten en cultuurhistorie
Herziening Algemene plaatselijke verordening
Keurmerken
Ruimtelijke ontwikkeling
WABO
Zelfcontrole horeca
Zelfcontrole supermarkten
Daadkracht door schaalvergroting OMWB
Daadkracht met oog voor lokale ondernemers
Pilot gezamenlijke organisatie Werk en Inkomen
Regionale samenwerking BOA's
Regionale samenwerking Griffies
Strategische visie regionale samenwerking

Samenwerking bestuurlijk

Toetsing omgevingsvergunning
Ambitie dienstverlening

Activiteit
37
42
44
51
43
34

Euro's
Groen
Wit
Oranje
Groen
Oranje
Groen

Tijd
Groen
Wit
Wit
Groen
Wit
Wit

Kwaliteit
Groen
Wit
Wit
Groen
Wit
Wit

35 Groen
36 Groen
31 Groen
Oranje
37 Groen

Wit
Wit
Wit
Wit
Groen

Wit
Wit
Groen
Groen
Groen

51
38
42
12
70
13
68
12
69
66
63
70
12
12
64

Groen
Groen
Oranje
Wit
Wit
Wit
Wit
Wit
Wit
Groen
Wit
Wit
Wit
Wit
Groen

Groen
Wit
Oranje
Groen
Groen
Groen
Wit
Wit
Wit
Groen
Wit
Wit
Groen
Wit
Wit

Groen
Wit
Oranje
Wit
Wit
Groen
Groen
Groen
Wit
Wit
Wit
Wit
Groen
Wit
Groen

20
58
15
4
5
76
71
6

Groen
Groen
Groen
Groen
Wit
Wit
Wit
Groen

Groen
Groen
Wit
Wit
Wit
Wit
Wit
Groen

Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Wit
Groen

7
8
9
10

Groen
Wit
Wit
Groen

Groen
Groen
Groen
Groen

Groen
Groen
Groen
Groen

4

Bestuurlijke drukte
KCC BER

Samenwerking fysiek

Overheidsparticipatie
Rekenkamer
Terugdringen inefficiënte geldstromen
Transparantie Kosten-Kwaliteit
Belasting innen
OZB anders waarderen
Agrarisch landschapsbeheer
Beheren op nivo

Citymarketing en Stadspromotie

Energieagenda West-Brabant
GAP
GVVP

Samenwerking sociaal

1 overkoepelende stichting voor het primair
onderwijs
Buurtpreventie
Campagne WMO-proof
Marktplaats Onderwijsgerelateerde activiteiten

Minimabeleid
Participatie Niet-Werkende Inwoners

Regionale Agenda Werklocaties
Samenwerking WMO-uitvoering

11 Groen
Wit
2 Wit
6 Groen
7 Groen
10 Groen
11 Groen
1 Oranje
3 Wit
72 Groen
73 Wit
74 Wit
75 Wit
62 Wit

Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Wit
Groen
Groen
Groen
Wit
Wit
Groen

Groen
Groen
Wit
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Wit
Groen
Groen
Wit
Wit
Wit

16
18
25
28
27
39
40
60
17
21
22
23
24
25
33

Wit
Wit
Groen
Wit
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Groen
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Groen
Oranje

Groen
Groen
Groen
Groen
Oranje
Oranje
Oranje
Groen
Groen
Wit
Oranje
Oranje
Oranje
Groen
Wit

Wit
Wit
Wit
Wit
Groen
Groen
Groen
Groen
Wit
Groen
Groen
Groen
Groen
Wit
Groen

14
48
52
29
55
61
54
19
47
54
26
56
32
53

Groen
Groen
Groen
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Groen
Groen

Oranje
Wit
Wit
Wit
Wit
Wit
Wit
Wit
Groen
Groen
Wit
Wit
Wit
Wit

Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
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Sturen op zelfredzaamheid
Voorzieningen dichtbij de burger
Wijkagenda's
West-Brabant werkt en pakt door

Subsidies

Nieuwe subsidieregels

Vereenvoudiging subsidieproces

48
52
49
67
30
57
59
41
46
50
77

Groen
Groen
Oranje
Oranje
Groen
Groen
Groen
Wit
Wit
Wit
Wit

Wit
Wit
Wit
Wit
Wit
Wit
Wit
Wit
Wit
Wit
Groen

Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
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Bijlage 2 Tijdlijnen

7

Accommodaties

1 Oktober 2013
Er is in beeld gebracht wat
de mogelijkheden zijn om
schaalvoordelen te behalen
d.m.v. regionalisering of
samenwerkingsverbanden.
(42)



Oktober 2012
Start onderzoek naar
efficiënter en
effectiever beheer
van sociaal culturele
accommodaties
(37, 51)

1 Juli 2013
Advies op basis van
onderzoek naar efficiënter
en effectiever beheer van
sociaal culturele
accommodaties
(37, 51)



1 Januari 2013
Oplevering Brede School
De Vleer (31)





Februari 2013
Gereed:
Onderzoek naar behoefte ruimtegebruik
bibliotheek, kunstuitleen, muziek- en
kunstonderwijs en theatervoorzieningen
voor lokale amateurkunst en de scholen
&
Inzicht in welke bestaande centraal
gelegen accommodaties dat kunnen
faciliteren (34, 35 en 36)



Eind 2013
Vaststellen door raad: Nieuwe
Sportbeleidsnota (44)

1 Juli 2013
Gereed:
Onderzoek naar
Plusfunctie De Vleer
als input voor
andere brede
scholen (31)



1 Januari 2014
Oplevering Brede School
De Spoorzone (31)





1 Januari 2013

1 Oktober 2013
Er is in beeld gebracht
d.m.v. een enquête wat de
behoefte aan
recreatievoorzieningen is.
(43)

1 April 2013


1 Juli 2013

1 Oktober 2013

1 Januari 2014

Maart 2013
Rapportage over behoefte
ruimtegebruik en bestaande
centraal gelegen
accommodaties in beeld
brengen (36)

2018
8 Brede Scholen
In elk
Woonservicegebied
1 normale en 1 plus
(31)




1 April 2013
Huidige recreatievoorzieningen zijn in beeld
gebracht, er is een enquête voor inwoners
voor bepaling van de behoefte aan
recreatievoorzieningen (43)



Onderzoeksvragen:
31.

e

2 helft 2012
Voorbereiding om te komen tot
nieuwe Sportbeleidsnota
(Het opstellen van een
(deel)notitie ‘privatisering als
integraal deel van de
Sportbeleidsnota, op basis
waarvan alle te verwachten
effecten van een verdergaande
privatisering van gemeentelijke
sportaccommodaties inzichtelijk
worden gemaakt. Er wordt
aandacht besteed aan de
eigendomspositie van de
verschillende accommodaties als
aan beheer- en onderhoudstaken
van deze accommodaties.)
(44)



34.
1 April 2013
Gereed:
Plan van aanpak voor een onderzoek naar de
mogelijkheden om schaalvoordelen te behalen
d.m.v. regionalisering of samenwerkingsverbanden
(zowel regionaal als lokaal) vb. centra voor de
kunsten, onderwijs en natuur- en milieueducatie.
(37, 42)



35.
36.
37.
38.
42.

1 April 2013
Besluitvorming en financiële vertaling t.a.v.:
Onderzoek naar de voor- en nadelen van het
afstoten, privatiseren dan wel op andere wijze
beheren en gebruiken van:
Stadskantoor en BVC
Brede scholen
Natuurmuseum
Monumenten
(37, 38 en 51)



43.
44.

51.

Hoe kunnen we de bestaande onderwijsaccommodaties beter
benutten als sociaal hart van de wijk?
In welke omvang en intensiteit moeten basisvoorzieningen als
bibliotheek, kunstuitleen, muziek- en kunstonderwijs beschikbaar zijn?
Wat is de behoefte aan theatervoorzieningen voor de lokale
amateurkunst en scholen?
Welke bestaande centraal gelegen accommodaties kunnen deze
behoefte faciliteren?
Welke accommodaties kunnen afgestoten, geprivatiseerd of op
andere wijze beheerd en gebruikt worden?
Op welke wijze worden monumenten onderhouden?
Wat zijn de mogelijkheden om schaalvoordelen te behalen door
middel van regionalisering of samenwerkingsverbanden, zowel
regionaal als lokaal bijvoorbeeld centra voor de kunsten, onderwijs en
natuur- en milieueducatie?
Wat is de behoefte aan recreatievoorzieningen en door welke partner
kan het beheer en onderhoud het beste georganiseerd worden?
Hoe benutten we de mogelijkheden en kansen van het privatiseren en
in eigendom overdragen van sportaccommodaties aan de
verenigingen, in het kader van de voordelen en risico’s?
Welke accommodaties stoten we af, dragen we over of beheren en
gebruiken we op andere wijze?

Leeswijzer
Afgerond

Lopend

Actie nodig







Legenda
Privatiseren algemeen
Brede Scholen
Recreatievoorzieningen
Schaalvoordelen en samenwerkingsverbanden
Ruimtegebruik en mogelijkheden bestaande faciliteiten
Sport

8

Deregulering


Deregulering ten aanzien van de Algemene plaatselijke verordening (12)



Ten aanzien van de WABO:
Voorstel is om geen onderzoek te doen naar de
mogelijkheden van deregulering ten aanzien van de
WABO (Bouwen en Wonen en Natuur en Milieu). Veel
gemeentelijke regels zijn vervangen door landelijke
regels. Verder is de Omgevingswet in voorbereiding die
de WABO moet vervangen. De Omgevingswet steekt in
op een nieuw, integraal en eenvoudiger beheer van de
fysieke leefomgeving. (63, 70)
1 Februari 2013
Start voorbereiding
verkleining Beschermde
Bomenlijst (70)

Ten aanzien van keurmerken:
Voor woningbouw is het Bouwbesluit bepalend. De
gemeente mag niet meer eisen dan het Bouwbesluit
voorschrijft.
Extra keurmerken worden alleen op vrijwillige basis
gerealiseerd en dan in een contract vastgelegd. (69)



Bewijs van goede dienst – verbeterpunten voor de dienstverlening (12)

Eind 2013
Ten aanzien van Monumenten:
- Borging cultuurhistorie in Bestemmingsplan Markt en omgeving
- Onderzoek gereed naar borging cultuurhistorie in bestemmingsplannen
- Volledige gemeentelijke monumentenlijst
- Volledige en heldere beschrijving van de monumentale waarde per object
- In het monumentenbeleid is zwaarwegend: ‘hoe beleeft de burger de
cultuurhistorische waarde’
- Alle informatie over de plaatselijke monumenten is voor de burger digitaal
raadpleegbaar
- Er worden handreikingen geboden die de betrokken burger snel en zonder veel
personele inzet op het juiste spoor zetten (68)



Juli 2013
Herziene Algemene
plaatselijke verordening
2013 (12)

Eind 2013
Verkleinde Beschermde Bomenlijst
vastgesteld (70)




1 Januari 2013

Eind 2012
Presentatie aan de raad over
de situatie, problematiek en
beperkingen op het gebied van
o.a. de Algemene plaatselijke
verordening en toezicht
openbaar gebied (12)



Eind 2012
Eerste resultaten project zelfcontrole
horeca-inrichtingen
(Project loopt sinds 2010)
Eind 2012 vindt steekproefsgewijs
controle plaats bij de deelnemende
horecabedrijven op basis waarvan
duidelijk wordt of de zelfcontroles een
meerwaarde hebben en zowel voor
ondernemer als gemeente winst
opleveren. Op grond hiervan besluit om
project in 2013 voort te zetten. (12)



1 April 2013

1 Juli 2013

1 April 2013
Gereed:
Onderzoek naar afschaffen
vergunningplicht voor
containers (12)

1 Juli 2013
Gereed:
Onderzoek naar de
mogelijkheden van de 24uursvergunning (13)



1 April 2013
Resultaten project zelfcontrole
supermarkten
(De supermarkten die deelnemen aan het
project worden niet volgens de reguliere
frequenties gecontroleerd) (12)



1 Oktober 2013



1 Januari 2014

Eind 2013
Gereed:
Implementatie van de
uitkomsten van het onderzoek
naar de 24-uursvergunning
(13)



1 April 2014



1 April 2014
Er is aanspreekbaar materiaal
beschikbaar van de
gemeentelijke monumenten
(stimulerende effecten) (68)

Leeswijzer

1 Juli 2013
Raadsbesluit inhoudende dat
er geen inspraak meer wordt
verleend op voorontwerp
bestemmingsplannen (66)



Onderzoeksvragen:
12. Op welke manier gaan we verder dereguleren en hoe kunnen we zelfcontrole
uitvoeren?
13. Waar kan de 24uurs-vergunning ingevoerd worden?
63. Op welke manier dringen we de regelgeving terug op het gebied van Natuur en
Milieu?
66. Op welke manier gaan we dereguleren op het gebied van ruimtelijke ordening, om
de doelstellingen van andere programma’s te realiseren?
68. Hoe kunnen we het monumentenbeleid zoveel mogelijk op hoofdlijnen
terugbrengen?
69. Welke keurmerken schrijven we niet meer dwingend voor en welke keurmerken
kunnen overgelaten worden aan partners?
70. Op welke manier gaan we dereguleren op het gebied van Bouwen en Wonen?

Afgerond

Lopend

Actie nodig







Legenda
Algemene plaatselijke verordening
Inspraakverordening
24uurs-vergunning
Bomenlijst
Monumenten
9
Toezicht en Handhaving

Regionale Samenwerking


Samenwerking onderwijs en ondernemers ten behoeve van het realiseren van meer arbeidsplaatsen (58)

Maart 2013
Start implementatie op het
gebied van bedrijfsvoering als
vervolgtraject van de
bestuursopdracht regionale
samenwerking
(5, 76)

September 2012
Start Brainstormgroep uit
Griffierskring WestBrabant/Tholen. Zij doen
onderzoek naar de
samenwerkingsmogelijkheden
en stellen een plan van aanpak
op om de
samenwerkingsmogelijkheden in
beeld te brengen en te
beoordelen op haalbaarheid. Er
wordt gekeken naar
samenwerkingsmogelijkheden
tussen de 19 griffies, maar ook
tussen een aantal griffies. (4)


1 Januari 2013
Dit is een landelijke streefdatum voor:
Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB). Deze OMWB gaat
voor onze gemeente alle
vergunnings,- toezichts- en
handhavingstaken op milieugebied
verrichten
(64, 71)





December 2012
Streven en
bestuurlijk
speerpunt:
samenwerkingsconstructie in het
kader van vuurwerk
met Breda
(15)





Oktober 2012
Gesprekken over de
mogelijkheid tot een
gezamenlijke pool
van toezichthouders
op het gebied van
Bouwen met
Moerdijk
(15)



Eind 2013
Besluit over de mogelijkheden en
opbrengsten van verdere
regionalisering van onderdelen van
bedrijfsvoering (5, 76)





1 April 2013

1 Juli 2013

1 Oktober 2013

1 Januari 2014

Gesprekken met gemeente Breda en Zundert voor samenwerking boa-taken in februari geweest. Positieve insteek. In de loop van 2013 wellicht convenant mits toestemming Justitie (15)
Toezichthouders /vergunningverleners Milieu gaan in 2013 over naar de Regionale Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR) en worden regionaal ingezet (15)
Resultaten gesprekken met Roosendaal en Moerdijk: mogelijkheden tot samenwerking op gebied van bouwen. Concrete afspraak met Roosendaal voor bouwconstructie. (15)
Actualiseren prioriteiten samen met het college en de raad ten aanzien van de situatie, problematiek en beperkingen op het gebied van o.a. de Algemene plaatselijke verordening en toezicht openbaar gebied.
Er wordt altijd gewerkt met een werkprogramma. Gewijzigde prioriteiten kunnen evt. tot aanpassing programma leiden. (15)



Pilot gezamenlijke organisatie Werk en Inkomen (58)

1 April 2013
Rapport met beschrijving van
samenwerkingsmogelijkheden
, voorzien van een advies aan
de gemeenteraden.
(4)

23 Januari 2013
Brainstormgroep presenteert
plan van aanpak aan
Griffierskring over de
mogelijkheden tot
samenwerking. Verder worden
afspraken gemaakt over het
vervolg.
(4)





Onderzoeksvragen:

Legenda

4.

Arbeidsmarkt en bedrijventerreinen



Oktober 2012
Vaststelling
Bestuursopdracht
Regionale
Samenwerking
(5, 76)

1 Juli 2013
Voorstel tot verbeteringen t.a.v. het
openbaar gebied om lokale
ondernemers meer te betrekken
waarbij o.a. aanpassingen in het
inkoopbeleid nodig kunnen zijn
(20)









Maart 2013
Resultaten Bestuursopdracht regionale
samenwerking:
- Bestuurlijke uitspraken over onze
strategische partners
- Hoe we omgaan met regionale
samenwerking
- Aandacht voor interne (communicatie-)
structuur rond regionale samenwerking
- Besluit Takendiscussie RWB
(5, 76)

1 Januari 2013

Oktober 2012
Gesprekken over
samenwerkingsoptie
s t.a.v. de boa’s met
Breda
(15)

1 Juli 2013
Start uitwerking van het
vervolgtraject op basis van de
verbetervoorstellen. De
looptijd is afhankelijk van de
actiepunten
(20)

Leeswijzer
Afgerond

Lopend

Actie nodig







Wmo

5.
15.

Bestuursopdracht Regionale Samenwerking

20.

Gezamenlijke pool toezichthouders/boa’s

58.

Openbaar gebied

64.

Omgevingsdienst Midden en West-Brabant

71.

Raadsondersteuning
76.

Welke kansen zijn er ten aanzien van de samenwerking op het gebied van
raadsondersteuning? (Programma 1)
Wat zijn de kansen van een regionale aanpak bezwaarschriften. (Programma 1)
Wat zijn de kansen van een regionale pool handhavers/toezichthouders?
(Programma 3)
Hoe kan door schaalvergroting, met oog voor lokale ondernemers, meer
daadkracht gerealiseerd worden? (Programma 4)
Hoe schaalvoordelen zijn te behalen door uitvoeringstaken regionaal of in een
samenwerkingsverband uit te voeren. (Programma 12)
Hoe kan door schaalvergroting meer daadkracht gerealiseerd worden?
(Programma 13)
Kan de toetsing van omgevingsvergunningen aan gecertificeerde bedrijven
worden overgelaten? In hoeverre zijn er in regionaal verband op het gebied
10 van
vergunningverlening samenwerkingsvoordelen te behalen? (Programma 15)
Is uitbesteden of samenwerking op het gebied van de financiële administratie,
personeelsadministratie, communicatie of juridische bijstand mogelijk?
(Programma 16)

Samenwerking - Bestuurlijk







Juli 2012
Start onderzoek
naar kosten en
samenwerking
rekenkamer in
West-Brabant
(3)

Afschaffen taken en producten (en de bijbehorende leges): loopt mee met landelijke ontwikkelingen (8)
Lastenvermindering in de Publieksdienstverlening loopt mee met de landelijke ontwikkelingen (9)

1 Januari 2013
Start KCC BER+
Kanalen telefonie en digitaal
Uitvoering nog in eigen organisatie (6, 7)





1 Januari 2013
Start Project
Hostmanship
(7, 10, 11)



1 Oktober 2013
KCC BER+
Doorgroei naar aparte
organisatie (6, 7, 10, 11)

Maart 2013
Opstellen
raadsopdracht gereed
(1)

1 Januari 2014
Uitbreiding KCC BER+
met kanalen balie en
post (6, 7)





Juli 2012
Raadsbesluit
vaststelling
Ambitie
Dienstverlening
2012-2015 (6, 7,
8, 10, 11)

1 April 2013
Voorstel ten aanzien van de kosten en
samenwerking op het gebied van de
rekenkamer in West-Brabant (3)




1 Oktober 2012



1 Januari 2013

1 April 2013

1 Juli 2013

1 April 2013
Advies op basis van onderzoek naar
bestuurlijke drukte (2)

1 Oktober 2012
Start Project Interne
Dienstverlening (7)




15 November 2012
Vastgesteld
Programmaplan/Plan van
Aanpak Ambitie
Dienstverlening 2012-2015 (6,
7, 8, 10, 11)



15 November 2012
Start Project
Burgerparticipatie in
Dienstverlening
(7, 10, 11)

24/25 Juni 2013
Vaststelling Nota
burgerparticipatie door
gemeenteraad (1)

1 April 2013
KCC BER+
uitvoering kanalen telefonie en
digitaal KCC BER+ gaan telefoons van
elkaar overnemen (6, 7)







1 Oktober 2013

2 April 2013
Vaststellen raadsopdracht Nota
Burgerparticipatie (1)

1 Januari 2014

Eind 2014
Afronding Project
E-dienstverlening
en digitalisering (6,
7, 10 ,11)


Leeswijzer
Afgerond

Lopend

Actie nodig







1 Januari 2015
KCC BER+
volledig
operationeel
(6, 7, 10, 11)



Legenda
Onderzoeksvragen:
Publieksdienstverlening algemeen



15 November 2012
Start onderzoek naar
bestuurlijke drukte (2)

1.
2.
3.
6.
7.

Waar kunnen we overheidsparticipatie toepassen?
Hoe kunnen we bestuurlijke drukte verminderen?
Hoe kan de rekenkamerfunctie ingevuld worden?
Welke zaken kunnen in regionaal verband opgepakt worden? (Programma 2)
In het kader van de ontwikkeling van het KCC; hoe bevorderen we plaats- en
tijdsonafhankelijke publieksdienstverlening?
8. Welke taken en producten (en de bijbehorende leges) schaffen we af?
9.
Welke regels en taken kunnen worden afgeschaft of anders ingevuld?
10. Op welke manier en via welke kanalen brengen we de dienstverlening dicht bij de
inwoners?
11. Welke zaken kunnen inwoners of anderen doen en laten we aan hen over?

KCC BER+
Rekenkamer
Ambitie Dienstverlening
Bestuurlijke drukte
Burgerparticipatie
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Samenwerking - Fysiek




Wijkgericht werken, op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling (65)

Sanering van verkeersborden (planning afhankelijk van de wijk) (25)

2013
Uitvoering van de Acties om bewustwording van het scheidingsgedrag bij afvalbeheer te creëren. De planning is afhankelijk van de actie. (in relatie tot de nota Afvalbeheer) (17)

Eind 2012
Raadsvoorstel Gemeentelijk
AfvalbeheerPlan in de raad (gestoeld op
huidige wetgeving en techniek en op de
resultaten van de uitgezette proeven)
(16)

November2013
Beleidsnota Cultuur, Toerisme en Recreatie inclusief Plan
van Aanpak van Citymarketing in samenwerking met
verschillende partijen zoals de Nieuwe Nobelaer, MKB en
Woonstichting. Stadspromotie wordt hierin ook
meegenomen. (27, 40)

Juli 2013
Gereed:
Inventarisatie welk onderhoud
en beheer overgelaten kan
worden aan partners.
(16, 18, 28)






December 2012
Vaststellen regionale Energie-agenda
2013-2020 door de bestuurscommissie
‘Duurzaamheid’ van de Regio WestBrabant. Initiëren van projecten op
korte ( 2013-2014) en lange (20132020) termijn (60)





1 Januari 2013

November 2013
Start onderzoek naar de
mogelijkheden van uitvoering van
het culturele en toeristischrecreatief beleid door particulier
ondernemerschap (39)

Juli 2013
Start:
Opstellen Communicatieplan
van aanpak om bewustwording
te stimuleren (17)

1 April 2013



1 Juli 2013

1 Oktober 2013

30 september 2013
Voorstel tot optimalisering van het gebruik en de inzet van
vervoersmiddelen (Loopt mee met het GVVP) (21)



Onderzoeksvragen:
16.
17.
18.
21.
22.

23.
24.

Hoe kan het beheer van de openbare ruimte en parkeerbeheer overgelaten worden aan partners
en hoe kan bewustwording gestimuleerd worden bij gebruikers?
Hoe kan bewustwording van het scheidingsgedrag bij afvalbeheer verder gestimuleerd worden?
Waar kunnen we onderhoud overlaten aan de marktsector?
Wat zijn de mogelijkheden voor optimalisering van gebruik en inzet van vervoersmiddelen?
Of en hoe kan de inzet van Kleinschalig Collectief Vervoer zich richten op andere doelgroepen, dit
in samenwerking met ondernemers? Nu wordt het slechts ingezet in het kader van de Wmo, voor
seniorenvervoer en het vrije reizigersvervoer.
Wat zijn de mogelijkheden van het invoeren van een fiets-leensysteem en het invoeren van gratis
fietsparkeren?
Waar kunnen elektrische laadpunten gerealiseerd worden?

25. Op welke manier gaan we dereguleren met behoud van verkeersveiligheid?
27.
28.
39.
40.
60.

62.
65.

Hoe kan de aantrekkingskracht van Etten-Leur versterkt worden waarbij aandacht moet zijn voor
markten, kermissen, evenementen, centrummanagement, funshoppen en een ondernemersfonds?
Hoe kan in samenwerking met de O’s het beheer en onderhoud van bedrijventerreinen en
winkelcentra versterkt worden?
Wat zijn de mogelijkheden om de uitvoering van het toeristisch-recreatief beleid over te laten aan
particulier ondernemerschap?
Hoe kan de gemeente stadspromotie verder stimuleren door de verbindende rol te vervullen en te
dereguleren?
Op welke wijze kunnen meer duurzame en meer energiezuinige toepassingen verder gestimuleerd
worden voor (gemeentelijke en overige) activiteiten, waarbij ook gedacht wordt aan collectieve
aanpak en uitvoering door partners alsmede duurzaam inkopen en binnenhalen van subsidies?
Op welke manier kan Agrarisch landschapsbeheer overgelaten worden aan partners, rekening
houdende met de lopende afspraken?
Op welke wijze kan de samenwerking met partners geoptimaliseerd worden bij de ontwikkeling en
uitvoering van plannen?

30 september 2013
Gereed:
Onderzoek of en hoe de inzet van Kleinschalig Collectief
Vervoer zich kan richten op andere doelgroepen (dit in
samenwerking met ondernemers)
Mogelijk leidt het onderzoek tot een voorstel
(Loopt mee met het GVVP) (22)

1 Januari 2014

December 2013
Gereed:
Onderzoek naar de
mogelijkheden van
uitvoering van het
culturele en toeristischrecreatief beleid door
particulier
ondernemerschap (39)




Legenda
Wijkgericht werken

30 september 2013
Gereed:
Onderzoek naar de mogelijkheden van het invoeren van
een fiets-leensysteem en het invoeren van gratis
fietsparkeren
(Loopt mee met het GVVP) (23)



Agrarisch Landschapsbeheer
GVVP
Afval
Energie
Cultuur, toerisme en recreatie
Openbaar gebied

30 september 2013
Gereed:
In het voorjaar van 2013 worden 3 elektrische laadpunten
gerealiseerd als pilot. Evaluatie en eventueel vervolg vindt
plaats in 2014.
(Loopt mee met het GVVP) (24)



30 september 2013
Gereed:
Beleidsuitgangspunten van voorkomen van plaatsing van
overbodige verkeersborden
(Loopt mee met het GVVP) (25)



2016
1 Juli 2016 loopt het
Gebiedscontract Agrarisch
Landschapsbeheer Brabantse
Delta
af.
In het voorjaar van 2016 wordt
een beslissing genomen over
het al dan niet voortzetten van
Agrarisch Landschapsbeheer.
(62)



Leeswijzer
Afgerond

Lopend

Actie nodig
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Samenwerking - Sociaal


Regionale afspraken over aansluiting onderwijs en bedrijfsleven en verbetering kwalificering beroepsbevolking, gericht op vergroten arbeidsparticipatie en versterken economische ontwikkeling West-Brabant (30)


September 2012
Startoverleg met partners
wonen, zorg en welzijn onder
regie gemeente om te komen
tot eenzelfde visie ‘sturen op
zelfredzaamheid’ en een
eenduidige communicatie naar
burgers toe (48, 52)



Uitvoeringsprogramma ‘West-Brabant werk en pakt door!’ (2012-2015): Samenwerkingsafspraken onderwijs en ondernemers ten behoeve van vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt. Samenwerking om inactiviteit te voorkomen en te bereiken te niet-werkende inwoners sneller participeren.
Samenwerking onderwijs en ondernemers ten behoeve van het realiseren van meer arbeidsplaatsen (32)






Begin Oktober 2012
Vaststellen uitvoeringsprogramma
‘West-Brabant werkt en pakt door’
met daarin afspraken tussen
onderwijsveld en
werkgeversorganisaties
(30, 32, 57, 59)

Oktober 2013
Concept wijkagenda’s voor 2014
opgesteld (67)



Oktober 2013
Concrete uitwerking gereed plan inzet
uitkeringsgerechtigden: werkzaamheden,
organistaie, aantal mensen, en
werkpakketten. (19)

April 2013
Inventarisatie afgerond over mogelijkheid
inzet uitkeringsgerechtigden bij beheer van
openbaar gebied (19, 54)









1 overkoepelende stichting voor het primair onderwijs gerealiseerd (33)

Overleg met partners wonen, zorg en welzijn (48, 49, 52, 57, 67)

Maart 2013
Vaststelling Regionale Agenda
Werklocaties
Gaat om de afstemming kwalitatief en
kwantitatief vraag en aanbod
bedrijventerreinen (26, 56)

Oktober 2012
Vaststelling
communicatieplan
vraaggericht werken en
zelfredzaamheid
(52)





November 2012
Start Campagne WMOproof maken van
gemeentelijke organisatie
(48, 52)



Najaar 2012
Vormen themagroep horizontale
samenwerking in mastergroep onderwijs om
te komen tot 1 overkoepelende stichting
voor het primair onderwijs (33)



Najaar 2012
Start rondetafelbesprekingen van de
lokale educatieve agenda om
werkafspraken te maken voor het
organiseren van
onderwijsgerelateerde activiteiten
(29, 55)





1 Januari 2014
Start haalbaarheidsonderzoek
uitvoering WMO onderbrengen bij
gezamenlijke organisatie Werk en
Inkomen (53)



December 2013
Met alle wijken zijn
afspraken gemaakt over
buurtpreventie (14)

April 2013
Startnotitie inclusief plan van aanpak
gereed voor een eenduidige structuur van
het vrijwilligerswerk (47)

1 Januari 2013

1 Januari 2014
Gereed:
Uitvoering communicatieplan WMO
(52)



1 April 2013

1 Juli 2013

1 Oktober 2013

1 Januari 2014

Medio 2014
Rondetafelbesprekingen van
de lokale educatieve agenda
om werkafspraken te maken
voor het organiseren van
onderwijsgerelateerde
activiteiten (61)



April 2013
Gemeentelijke organisatie
is WMO-proof
(vanwege campagne)
(48, 52)



Leeswijzer
Afgerond

Lopend

Actie nodig







Legenda

Onderzoeksvragen:
14. Wat zijn de mogelijkheden van samenwerking in bij voorbeeld buurtpreventie?
19. Hoe kunnen uitkeringsgerechtigden proactief aan de slag en hoe kunnen zij hun eigen werkzaamheden genereren?
26. Hoe kan regionale samenwerking ingezet worden bij de keuze van nieuwe locaties ten behoeve van het aantrekken van bedrijven waar
behoefte aan is bij werkzoekenden, waarbij aandacht is voor optimaal gebruik van bestaande bedrijventerreinen?
29. Welke partner is het beste in staat om onderwijsgerelateerde activiteiten te organiseren?
30. Hoe kan de samenwerking tussen het onderwijs en de ondernemers bevorderd worden ten behoeve van het vergroten van de kansen op
de arbeidsmarkt?
32. De schaalvoordelen van regionalisering (Programma 7)
33. Wat zijn de mogelijkheden voor samenwerking tussen onderwijs binnen Etten-Leur (1 overkoepelende stichting voor het hele onderwijs).

Onderwijs
December 2012
Prestatieafspraken In het kader van de
woonservicegebieden (relatie met invulling
plusfunctie brede school) (49)



December 2012
Sociale wijkteams zijn operationeel in alle
vier woonservicegebieden (48, 52)



Eind 2012
Raadsbesluit inzet gemeentelijke
middelen minimabeleid (54)




Arbeidsmarktbeleid
Minimabeleid
Wmo

45.
47.
48.
49.
52.
53.

Welke activiteiten kunnen beter door andere partners georganiseerd worden? (Dit vraagstuk geldt voor alle onderwerpen)
Hoe kan vrijwilligerswerk bevorderd worden waarbij een relatie gelegd wordt met arbeidsmarktparticipatie?
Hoe kunnen we samen met onze partners sturen op vraaggericht werken en zelfredzaamheid bij de uitvoering van de Wmo?
Hoe kunnen we voorzieningen dicht bij de burger in de wijk brengen in relatie tot wijkgericht werken?
Hoe kan bewustwording ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid bevorderd worden?
Welke uitvoeringstaken kunnen vanuit schaalvoordeelgedachte regionaal of in een samenwerkingsverband uitgevoerd worden?
(Programma 10)

54. Hoe kunnen we arbeidsmarktparticipatie koppelen aan prestatieafspraken bij het minimabeleid?
55. Hoe kan armoedebeleid in het onderwijs een plaats krijgen in het kader van preventie en vanuit het informatief en opvoedkundig
oogpunt?
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56. Welke uitvoeringstaken kunnen vanuit schaalvoordeelgedachte regionaal of in een samenwerkingsverband uitgevoerd worden?
(Programma 11)
57. Hoe kunnen we, samen met de 4 O’s, bereiken dat inactiviteit voorkomen kan worden en hoe bereiken we dat niet-werkende inwoners
sneller participeren?

Subsidies
1 juli 2013
Overlegronde over de
Nadere regels voor de
Subsidie (vervanging van de
huidige Beleidsregels)
(41, 46, 50)


Eind Januari 2013
Na overlegronde: Afspraken met
maatschappelijke organisaties en inwoners over
het proces aanpassing Algemene
Subsidieverordening en de bijbehorende nadere
regels en verslag eerste inventarisatieronde .
(41, 46, 50)

1 juli 2013
Concept Algemene
Subsidieverordening is voorgelegd
aan maatschappelijke organisaties
en inwoners (41, 46, 50)



1 Januari 2013



1 April 2013

1 Juli 2013

November 2013
Raadsvoorstel Nieuwe
Algemene Subsidieverordening
(41, 46, 50)



November 2013
Beleidsnota Cultuur, Toerisme en
Recreatie (41, 46, 50)



1 Oktober 2013

1 Januari 2014

2e helft 2012
Start voorbereiding
Sportbeleidsnota
(41, 46, 50)



Leeswijzer
Afgerond

Lopend

Actie nodig







Legenda
Onderzoeksvragen:



Eind 2013
Sportbeleidsnota
gereed
(41, 46, 50)

Eind 2013
Collegevoorstel Nieuwe Nadere regels
voor de Subsidies (vervanging van de
huidige Beleidsregels)
(41, 46, 50)



Algemene subsidieverordening
41, 46, 50

Nadere regels voor de Subsidies
Subsidieproces

77

Is er behoefte om
(waarderings)subsidies in te zetten
en zo ja, op welke manier?
Op welke manier kunnen we het
subsidiebeleid vereenvoudigen en
efficiënt(er) maken?

1 Januari 2014
Het subsidieproces is vereenvoudigd
en efficiënter (77)
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Bijlage 3 Rapportage op onderwerp
Tijdlijn Accommodaties
Benutten onderwijsaccommodaties
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd

Kwaliteit

Accommodaties
Theo Vaes
Thomas Melisse
Vraag 31:
Hoe kunnen we de bestaande onderwijsaccommodaties beter
benutten als sociaal hart van de wijk?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de
samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl of eventuele
beperking.
b. De ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en jongeren in
hun diverse leefmilieus op school, in het gezin en in hun vrije
tijd
De gemeente brengt partners bij elkaar en verbindt hen. Daarnaast
beheren en gebruiken we accommodaties en terreinen optimaal.
Uitgangspunt hierbij voor de culturele accommodaties is dat deze
geprivatiseerd en overgedragen worden aan partners.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om andere rollen’.
Ja, gebruikers van brede school De Vleer, ouders van kinderen en
professionele organisaties.
Ja
Het benutten van de onderwijsaccommodaties als sociaal hart van
de wijk levert geen besparing op in tijd. De ureninzet vanuit brede
schoolbeleid en de wijkmanagers blijft hetzelfde maar zal veel
integraler benut worden om het maatschappelijk rendement en
het gebruik te vergroten.
Ja, hoewel de kwaliteit van de accommodaties op zich niet zal
verbeteren verwachten we met het multifunctioneel gebruik een
verbetering van de effectiviteit van de accommodaties (toename
maatschappelijk rendement)

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
1 Januari 2013
Oplevering Brede School
De Vleer (31)

1 Juli 2013
Gereed:
Onderzoek naar
Plusfunctie De Vleer
als input voor andere
brede scholen (31)

2018
8 Brede Scholen
In elk
Woonservicegebied 1
normale en 1 plus
(31)
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Hoe is de aanpak (geweest)
Als start van het project zijn gesprekken gevoerd met de gebruikers van brede school De Vleer,
ouders van kinderen en professionele organisaties. Samen met deze partners zullen aanbevelingen
op worden gesteld om de accommodatie beter te kunnen benutten als sociaal hart in de wijk. Deze
rapportage wordt in juni 2013 vastgesteld en zal als bouwsteen dienen voor de andere brede
scholen.
De brede scholen plus krijgen buiten de onderwijsfunctie ook een centrale rol in de wijk. Brede
school De Vleer en brede school Spoorzone (die respectievelijk opgeleverd gaan worden in januari
2013 en januari 2014) krijgen zelfs een wijkgebouw in de brede school. Het wijkgericht werken, zoals
nu ingezet is, zal een wezenlijke bijdrage leveren aan de verdere invulling van de ‘plus functie’. Voor
1 juli 2013 zal verder onderzoek plaatsvinden naar het invullen van de plusfunctie van de Vleer met
als doel om de ervaringen die hiermee op worden gedaan weer mee te nemen naar volgende brede
scholen.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Het brede school concept is in 2030 intussen een bewezen concept en doorontwikkeld tot
het sociale hart van de wijk. In heel Etten-Leur hebben kinderen de mogelijkheid om zich te
ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die actief deelnemen aan het sociale,
economische en culturele leven. De gemeente heeft een meer faciliterende rol en een minder
regisserende en uitvoerende rol gekregen. Met de opening van de brede school De Vleer is de
faciliteit aanwezig om als ontmoetingsplek in de wijk uit te groeien, maar dat gaat niet vanzelf. Zowel
onderwijs, kinderopvang, maar ook wijkbewoners zelf moeten wennen aan een multifunctionele
accommodatie waar ruimtes gedeeld moeten worden en niet ‘eigen’ zijn. Het is aan de gezamenlijke
partners om dit te stimuleren en wijkbewoners te enthousiasmeren.
Takendiscussie
In de verschillende samenwerkingsverbanden is het van belang gebruik te maken van elkaars kennis
en faciliteiten. In het centrum, aan de Kerkwerve en in de wijk Grauwe Polder liggen door de
voorgenomen plannen kansen voor multifunctioneel gebruik van de brede scholen door ouderen,
wijkverenigingen en onderwijs. Ruimtes van scholen optimaler benutten levert investeringsvoordelen
op. Brede scholen vervullen straks ook de functie van sociaal hart van de wijk. Door bijvoorbeeld
tijdens schooltijden een relatie te leggen met de zorg en buiten schooltijden met partners
verschillende activiteiten te organiseren.
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Behoefte en facilitering culturele basisvoorzieningen
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen

Tijd
Kwaliteit

Accommodaties
J. van Hal
Natasja van der Sluis (GO)
34. In welke omvang en intensiteit moeten basisvoorzieningen als
bibliotheek, kunstuitleen, muziek- en kunstonderwijs
beschikbaar zijn?
35. Wat is de behoefte aan theatervoorzieningen voor de lokale
amateurkunst en scholen?
36. Welke bestaande centraal gelegen accommodaties kunnen
deze behoefte faciliteren?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Alle inwoners komen op een laagdrempelige manier in
aanraking met vormen van kunst en cultuur onder andere ter
bevordering van de sociale cohesie;
b. Etten-Leur is een aantrekkelijke gemeente voor inwoners en
bezoekers om in te recreëren.
We willen een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven met een
aantrekkelijk toeristisch-recreatief en cultureel aanbod. We leggen
verbindingen tussen partners en we benutten regionale kansen.
Daarnaast beheren en gebruiken we accommodaties optimaal.
uitgangspunt hierbij is dat culturele accommodaties geprivatiseerd
en overgedragen worden aan partners.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om andere rollen’.
Ja, Nieuwe Nobelaer, amateurverenigingen, onderwijs (PO en VO),
MKB, KHN, KBO, kunstenaars
Ja, door op een slimme wijze en in overleg met partners te komen
tot een optimale voorziening voor Etten-Leur kan er bespaard
worden op de inzet van euro’s.
Geen
Door een optimale voorziening te realiseren die aansluit op de
vraagbehoefte worden de randvoorwaarden gecreëerd om de
kwaliteit van de culturele voorzieningen te vergroten (verhoging
maatschappelijk rendement).

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Maart 2013
Rapportage over behoefte
ruimtegebruik en bestaande
centraal gelegen
accommodaties in beeld
brengen (36)

Februari 2013
Gereed:
Onderzoek naar behoefte ruimtegebruik bibliotheek,
kunstuitleen, muziek- en kunstonderwijs en
theatervoorzieningen voor lokale amateurkunst en de scholen
&
Inzicht in welke bestaande centraal gelegen accommodaties dat
kunnen faciliteren (34, 35 en 36)
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Hoe is de aanpak (geweest)
In een tweetal workshops (14 januari en 18 februari) is samen met de partners verenigd in de Nieuwe
Nobelaer, amateurverenigingen, onderwijs (PO en VO), MKB, KHN, KBO en kunstenaars gesproken
over de ruimtebehoefte van de toekomstige bibliotheek, het toekomstig kunstonderwijs en het
toekomstig theater. Uit deze overleggen is uitgekomen dat er 1 centrale culturele voorziening moet
komen waarin de bibliotheek, het theater en de bibliotheek ondergebracht zijn met mogelijke
uitloop van functies (bv. muzieklokalen) in andere gebouwen. Ook is de onderzoeksvraag behandeld
of er centraal gelegen accommodaties zijn die deze behoefte kunnen faciliteren. Mogelijkheden zoals
de centrale accommodaties BVC, raadzaal, stadskantoor, bovenverdieping winkelcentrum, het
Trouwkerkje en t Withof zijn genoemd maar niet mogelijk geacht.
In maart en april 2013 wordt verder onderzoek gedaan ter beantwoording van de 3
onderzoeksvragen: in mei 2013 wordt een workshop met de gemeenteraad georganiseerd. Voorstel
wordt in de raadsvergadering van 30 september 2013 behandeld.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
De taak van de gemeente is het garanderen van bepaalde basisvoorzieningen. Daarnaast is de
gemeente daar waar nodig een proactieve verbinder geweest tussen de 5 O’s.
Takendiscussie
De wensen en behoeften van de mensen staan centraal. Om de culturele voorzieningen optimaal af
te stemmen op deze vraag neemt de gemeente het initiatief om partners bij elkaar te brengen en
samenwerking te coördineren. Afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is en het
uitspreken van duidelijke onderlinge verwachtingen zijn belangrijk voor het succes van de
samenwerking.
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Effectiever en efficiënter beheren van sociaal culturele accommodaties
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners

Eurokansen

Accommodaties
Theo Vaes
Fred van Gestel / Martin Boerjan
Vragen 37a en 51.
Advies op basis van onderzoek naar efficiënter en effectiever
beheer van sociaal culturele accommodaties
Voor vraag 37a
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Alle inwoners komen op een laagdrempelige manier in
aanraking met vormen van kunst en cultuur onder andere ter
bevordering van de sociale cohesie;
b. Etten-Leur is een aantrekkelijke gemeente voor inwoners en
bezoekers om in te recreëren.
Voor vraag 51
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de
samenleving ongeacht leeftijd, levensstijl, of eventuele
beperking;
b. Er is een woon- en leefomgeving gecreëerd waar iedereen
ruimte heeft zichzelf te ontwikkelen
en zich prettig en veilig voelt.
Voor vraag 37a
We willen een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven met een
aantrekkelijk toeristisch-recreatief en cultureel aanbod. We leggen
verbindingen tussen partners en we benutten regionale kansen.
Daarnaast beheren en gebruiken we accommodaties optimaal.
uitgangspunt hierbij is dat culturele accommodaties geprivatiseerd
en overgedragen worden aan partners.
Voor vraag 51
Onze doelstelling is dat taken uitgevoerd worden vanuit de eigen
kracht. De gemeente heeft een vangnetfunctie. We verbinden
partijen, gebruiken regionale kansen en optimaliseren het beheer
en gebruik van accommodaties.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om andere rollen’.
Scouting, jongerenwerk, Surplus Welzijn,
wijkverenigingen/gebruikers wijkgebouwen, ouderenbonden,
WVS.
Ja. In de meerjarenbegroting van 2011-2014 is een bezuiniging
opgenomen op inhuur WVS ten behoeve van accommodaties
oplopend van 45.000 in 2012 tot 90.000 in 2015. Om deze
doelstelling te realiseren, moet er nog een bezuiniging
plaatsvinden van 1 tot 2 fte op het beheer. Uitkomst van lopend
onderzoen moet uitwijzen waar deze bezuiniging gerealiseerd kan
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Tijd

Kwaliteit

worden.
Door een nieuwe beheervorm van de sociaal culturele
accommodaties in Etten-Leur zou het beheer efficiënter en
effectiever kunnen worden ingericht waardoor men tijd zal kunnen
besparen in de uitvoering ervan.
Door te onderzoeken hoe we het beheer van sociale culturele
accommodaties efficiënter en effectiever kunnen inrichten willen
we in de toekomst met minder middelen kwalitatief goed beheer
realiseren.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Oktober 2012
Start onderzoek naar
efficiënter en
effectiever beheer
van sociaal culturele
accommodaties
(37, 51)

1 Juli 2013
Advies op basis van
onderzoek naar efficiënter
en effectiever beheer van
sociaal culturele
accommodaties
(37, 51)

Hoe is de aanpak (geweest)
Op dit moment is een inventarisatie naar het huidige accommodatiebeheer afgerond. De
accommodaties zijn bezocht om een inventarisatie te maken van het beheer en de activiteiten in de
afzonderlijke accommodaties. Verdere uitwerking van dit onderzoek zal moeten leiden tot beleid
rondom het accommodatiebeheer. Voor 1 juli 2013 wordt een advies gegeven met als beoogd
resultaat een efficiëntere en effectievere vorm van beheer.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Het gaat om een andere rolverdeling: er is een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden
tussen inwoners, gemeente, professionele instellingen en maatschappelijke organisaties.
Takendiscussie
De gemeente brengt partners bij elkaar en verbindt hen. Daarnaast beheren en gebruiken we
accommodaties en terreinen optimaal. D.m.v een onderzoek naar efficiënter en effectiever beheer
van sociaal culturele accommodaties willen we met minder middelen kwalitatief goed beheer
realiseren. Waarbij in de toekomst wellicht de culturele accommodaties geprivatiseerd en
overgedragen kunnen worden aan partners.
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende maatschappelijke effecten bereiken:
1. Behoud van de sociale cohesie.
2. Stimuleren van een gezonde samenleving waarin ieder zelfstandig kan deelnemen,
ongeacht leeftijd, levensstijl, of eventuele beperking.
3. Zelfredzaamheid van de burger vergroten.
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Afstoten / privatiseren accommodaties
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners
Eurokansen
Tijd

Kwaliteit

Accommodaties
Theo Vaes
Willy Gommeren
Vragen 37b en 51.
Welke accommodaties kunnen afgestoten, geprivatiseerd of op
andere wijze beheerd en gebruikt worden?
Voor vraag 37b
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
c. Alle inwoners komen op een laagdrempelige manier in
aanraking met vormen van kunst en cultuur onder andere ter
bevordering van de sociale cohesie;
d. Etten-Leur is een aantrekkelijke gemeente voor inwoners en
bezoekers om in te recreëren.
Voor vraag 51
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
c. Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de
samenleving ongeacht leeftijd, levensstijl, of eventuele
beperking;
d. Er is een woon- en leefomgeving gecreëerd waar iedereen
ruimte heeft zichzelf te ontwikkelen
en zich prettig en veilig voelt.
Voor vraag 37b
We willen een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven met een
aantrekkelijk toeristisch-recreatief en cultureel aanbod. We leggen
verbindingen tussen partners en we benutten regionale kansen.
Daarnaast beheren en gebruiken we accommodaties optimaal.
uitgangspunt hierbij is dat culturele accommodaties geprivatiseerd
en overgedragen worden aan partners.
Voor vraag 51
Onze doelstelling is dat taken uitgevoerd worden vanuit de eigen
kracht. De gemeente heeft een vangnetfunctie. We verbinden
partijen, gebruiken regionale kansen en optimaliseren het beheer
en gebruik van accommodaties.
Het project draagt met name bij aan de uitgangspunten “het gaat
over samenwerking en andere rollen”
KSE, MC, basisscholen, JUZT, Avoord, WEL, parochie, GGZ Breburg
Ja, door het afstoten/privatiseren van accommodaties vervallen de
kosten van onderhoud/exploitatie etc.
Door het afstoten van vastgoed en het geconcentreerd bouwen
van nieuwe accommodaties zal de benodigde tijdsinvestering van
het ambtelijk apparaat fors afnemen. Dit wordt versterkt door het
besluit van de rijksoverheid om het buitenonderhoud van
basisscholen per 1-1-2015 over te hevelen naar de schoolbesturen.
De kwaliteit van de accommodaties begint achteruit te gaan. Het
gros van de accommodaties in bezit van de gemeente is 35 jaar of
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ouder en is aan vervanging/renovatie toe. De accommodaties die
technisch/functioneel verouderd zijn worden afgestoten/
herontwikkeld.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
1 April 2013
Besluitvorming en financiële vertaling t.a.v.:
Onderzoek naar de voor- en nadelen van het
afstoten, privatiseren dan wel op andere wijze
beheren en gebruiken van:
Stadskantoor en BVC
Brede scholen
Natuurmuseum
Monumenten
(37, 38 en 51)

1 April 2013
Gereed:
Plan van aanpak voor een onderzoek naar de
mogelijkheden om schaalvoordelen te behalen
d.m.v. regionalisering of samenwerkingsverbanden
(zowel regionaal als lokaal) vb. centra voor de
kunsten, onderwijs en natuur- en milieueducatie.
(37, 51)

Hoe is de aanpak (geweest)
Met de vaststelling van de accommodatienota in december 2010 is al een duidelijk beeld vastgesteld
van de accommodaties die in de toekomst afgestoten/geprivatiseerd zullen worden. Deze was/wordt
lijst is als basis gebruikt om nogmaals kritisch te bezien of we nog meer af kunnen stoten privatiseren
zonder dat dit ten koste gaat van sociaal-maatschappelijke activiteiten. Op 27 februari 2013 hebben
wij met een groot aantal vastgoedeigenaren van met name maatschappelijk vastgoed in Etten-Leur
gesproken. Thema: vinden, verbinden en vooruit komen! Alle aanwezigen waren blij met dit initiatief
en beamen het belang van een goede afstemming van ontwikkelingen. Temeer omdat het verleden
heeft geleerd dat het noodzakelijk is om te voorkomen dat gemeenschapsgelden ineffectief worden
ingezet. Zowel bij nieuwbouw als bij het afstoten/privatiseren zijn we verplicht om goed te bezien
wat dit voor de markt betekent. De was/wordt lijst van gemeentelijke accommodaties wordt voor
15-3-2013 herijkt.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Er is een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen onze inwoners,
gemeente, professionele instellingen en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen.
De taak van de gemeente is het garanderen van bepaalde basisvoorzieningen maar dat wil niet
zeggen dat de gemeente eigenaar moet zijn van deze basisvoorzieningen.
Takendiscussie
De gemeente is daar waar nodig een proactieve verbinder tussen de 5 O’s om bepaalde
basisvoorzieningen te garanderen. De gesprekken met vastgoedeigenaren zijn noodzakelijk om de
juiste keuzes te maken m.b.t. het afstoten/privatiseren van accommodaties zonder dat dit ten koste
gaat van de basisvoorzieningen. Partnerschap en eigen verantwoordelijkheid zijn hierin belangrijke
uitgangspunten. Alle partijen zijn er zich van bewust dat partnerschap noodzakelijk is om verkwisting
van gemeenschapsgeld te voorkomen.
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Onderhoud Monumenten

Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag
Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners
Eurokansen

Tijd
Kwaliteit

Accommodaties
Theo Vaes
Hans van Zijp
38: Op welke wijze worden monumenten onderhouden
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Alle inwoners komen op een laagdrempelige manier in
aanraking met vormen van kunst en cultuur onder andere
ter bevordering van de sociale cohesie;
b. Etten-Leur is een aantrekkelijke gemeente voor inwoners
en bezoekers om in te recreeren.
We willen een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven met een
aantrekkelijk toeristisch-recreatief en cultureel aanbod. We leggen
verbindingen tussen partners en we benutten regionale kansen.
Daarnaast beheren en gebruiken we accommodaties optimaal.
uitgangspunt hierbij is dat culturele accommodaties geprivatiseerd
en overgedragen worden aan partners.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om samenwerking’.
Stichting Vincent van Gogh, Stichting Jan Uten Houte,
Monumentenwacht, Monumentencommissie
Ja, periodiek wordt een aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor
Cultureel erfgoed. Rijksdienst verstrekt subsidies als bijdrage in de
kosten voor onderhoud rijksmonumenten
Nee
Nee, wij zien mogelijkheden om het maatschappelijk rendement
van monumenten te vergroten, maar geen kansen om daarmee de
kwaliteit van het onderhoud te vergroten.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
1 April 2013
Besluitvorming en financiële vertaling t.a.v.:
Onderzoek naar de voor- en nadelen van het
afstoten, privatiseren dan wel op andere wijze
beheren en gebruiken van:
Stadskantoor en BVC
Brede scholen
Natuurmuseum
Monumenten
(37, 38 en 51)

Hoe is de aanpak (geweest)
Er is een gemeentelijke monumentenlijst. Gemeente is geen
eigenaar van een gemeentelijk monument. Wij zijn wel
eigenaar van een aantal rijksmonumenten: Raadzaal +
toren, oude raadhuis, trouwkerkje, bisschopsmolen.
De gemeentelijke Rijksmonumenten zijn voor het reguliere
onderhoud opgenomen in de MJOP. Voor
renovatieprojecten op de gemeentelijke Rijksmonumenten
wordt steeds een krediet aangevraagd. We maken zelf de kostenraming, het bestek, het benodigde
tekenwerk en houden toezicht op de uitvoering. Jaarlijks krijgen wij van de Monumentenwacht een
rapportage van al onze gemeentelijke Rijksmonumenten, waarin een opsomming het
onderhoudsniveau wordt opgesomd van alle onderdelen. Voor zover deze nog niet zijn verwerkt
worden deze toegevoegd in de MJOP.
Samen met de stichting Vincent van Gogh zal in 2013 bezien worden in hoeverre er mogelijkheden
zijn om de Raadzaal + toren in dit kader meer te benutten (vergroten maatschappelijk rendement).
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Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Takendiscussie
We willen een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven met een aantrekkelijk toeristisch-recreatief en
cultureel aanbod. We leggen verbindingen tussen partners en we benutten regionale kansen.
Daarnaast beheren en gebruiken we accommodaties optimaal. Uitgangspunt hierbij is dat culturele
accommodaties geprivatiseerd en overgedragen worden aan partners. Daarom onderzoeken we o.a.
de wijze van onderhoud van monumenten.
Vanuit de takendiscussie zetten we in op het versterken van het toeristisch-recreatief gebied in
relatie tot de winkelhartfunctie o.a. met het speerpunt Van Gogh. In het najaar 2013 zullen hier
definitieve keuzes in gemaakt moeten worden met de vaststelling van de beleidsnota Cultuur,
toerisme en recreatie.
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Schaalvoordelen door regionale samenwerking

Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners
Eurokansen

Tijd
Kwaliteit

Accommodaties
T. Vaes
Willy Gommeren (GO)
42. Wat zijn de mogelijkheden om schaalvoordelen te behalen
door middel van regionalisering of samenwerkingsverbanden,
zowel regionaal als lokaal bijvoorbeeld centra voor de kunsten,
onderwijs en natuur- en milieueducatie?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Alle inwoners komen op een laagdrempelige manier in
aanraking met vormen van kunst en cultuur onder andere ter
bevordering van de sociale cohesie;
b. Etten-Leur is een aantrekkelijke gemeente voor inwoners en
bezoekers om in te recreëren.
We willen een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven met een
aantrekkelijk toeristisch-recreatief en cultureel aanbod. We leggen
verbindingen tussen partners en we benutten regionale kansen.
Daarnaast beheren en gebruiken we accommodaties optimaal.
uitgangspunt hierbij is dat culturele accommodaties geprivatiseerd
en overgedragen worden aan partners.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om samenwerking’.
Nieuwe Nobelaer, schoolbesturen, KOEPEL, RMD, IVN
Nee, op basis van regionale ontwikkelingen en contacten met het
onderwijsveld en culturele instellingen zien wij nagenoeg geen
mogelijkheden om meer vormen van beroepsonderwijs in EttenLeur aan te bieden danwel schaalvoordelen te behalen op het
gebied van centra voor de kunsten / NME in relatie tot
accommodaties.
Nee, regionaal afstemmen zal juist meer tijd vragen
Nee, wij zien geen mogelijkheden om de kwaliteit van de
onderwijsaccommodaties te vergroten.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
1 Oktober 2013
Er is in beeld gebracht wat
de mogelijkheden zijn om
schaalvoordelen te behalen
d.m.v. regionalisering of
samenwerkingsverbanden.
(42)

Hoe is de aanpak (geweest)
Op het gebied van kunst en natuur- en milieueducatie wordt regionaal
samengewerkt in KOEPEL (Kunst, Onderwijs, Erfgoed, Plein Etten-Leur).
Sinds 1 april 2011 is ook de gemeente Zundert aangesloten. M.b.t. kunsten cultuureducatie vindt regionaal overleg van de marktplaatshouders
(ROM) in West-Brabant plaats. M.b.t. natuur- en milieueducatie wordt
samenwerking met Roosendaal en Halderberge onderzocht. Door deze regionale samenwerking
wordt het maatschappelijk rendement van culturele accommodaties vergroot (meer gebruik).
Overigens zien wij geen mogelijkheden om schaalvoordelen te behalen in relatie tot de
accommodaties.
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Op het gebied van onderwijs vervullen de scholen voor voortgezet- en beroepsonderwijs een
regionale functie. In aansluiting op de aanbevelingen van de rekenkamer wordt overleg opgestart
met de scholen voor voortgezet onderwijs om te bezien op welke wijze de accommodaties nog
optimaler benut kunnen worden. Hierbij zal tevens gesproken worden over de mogelijke
schaalvoordelen door regionale samenwerking. Op de middellange termijn zal de ontwikkeling van
passend onderwijs consequenties kunnen hebben voor het gebruik van scholen in Etten-Leur. Deze
ontwikkeling wordt door gemeenten en schoolbesturen regionaal afgestemd.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Basisvoorzieningen, zoals bibliotheek en muzikale en culturele vorming, zijn in Etten-Leur
beschikbaar. Culturele voorzieningen met een bovenlokale betekenis worden in regionaal verband
afgewogen en gerealiseerd.
Er is een volwaardig aanbod van verschillende vormen van voortgezet onderwijs. De centrale ligging
van Etten-Leur in West-Brabant en de samenwerking tussen de 5 O’s heeft geleid tot meer vormen
van beroepsonderwijs in Etten-Leur.
Takendiscussie
Het is en blijft belangrijk om steeds te kijken of regionale samenwerking tot meer efficiëntie en/of
effectiviteit kan leiden. De intensiteit van de samenwerking kan per programma, thema of
onderwerp verschillen. Telkens is de vraag hoe ver die samenwerking dan kan of moet reiken.
Kijkend naar het vermeerderen van beroepsonderwijs in Etten-Leur dan zijn gemeenten sterk
afhankelijk van de keuzes die schoolbesturen hierin maken. Structureel overleg met schoolbesturen
en regiogemeenten blijft essentieel om in ieder geval de huidige regiofunctie van de diverse
onderwijsvoorzieningen te kunnen handhaven.
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Behoefte aan recreatievoorzieningen

Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Accommodatiese
J. van Hal
Natasja van der Sluis (GO)
43: Wat is de behoefte aan recreatievoorzieningen en door welke
partner kan het beheer en onderhoud het beste georganiseerd
worden?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Alle inwoners komen op een laagdrempelige manier in
aanraking met vormen van kunst en cultuur onder andere ter
bevordering van de sociale cohesie;
b. Etten-Leur is een aantrekkelijke gemeente voor inwoners en
bezoekers om in te recreëren.
We willen een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven met een
aantrekkelijk toeristisch-recreatief en cultureel aanbod. We leggen
verbindingen tussen partners en we benutten regionale kansen.
Daarnaast beheren en gebruiken we accommodaties optimaal.
uitgangspunt hierbij is dat culturele accommodaties geprivatiseerd
en overgedragen worden aan partners.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om samenwerking en andere rollen’.
Eigenaren recreatievoorzieningen / inwoners
Nee, in deze fase kunnen we geen uitspraken doen over de
eurokansen
In deze fase kunnen we geen uitspraken doen over de
consequenties t.a.v. de tijdsinvestering
In deze fase kunnen we geen uitspraken doen over de
consequenties t.a.v. de kwaliteit.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
1 April 2013
Huidige recreatievoorzieningen zijn in beeld
gebracht, er is een enquête voor inwoners
voor bepaling van de behoefte aan
recreatievoorzieningen (43)

1 Oktober 2013
Er is in beeld gebracht d.m.v.
een enquête wat de
behoefte aan
recreatievoorzieningen is.
(43)

Hoe is de aanpak (geweest)
Op 1 oktober 2013 is in beeld gebracht wat de behoefte aan recreatievoorzieningen is d.m.v. een
enquête.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Etten-Leur wil in samenwerking met de regio een volwaardig, voor iedereen toegankelijk kunst- en
cultuuraanbod en toeristisch-recreatief aanbod beschikbaar stellen, waarbij vrijwilligers en culturele
ondernemers een belangrijke rol spelen.
In de uitvoering van toeristisch-recreatief beleid is particulier ondernemerschap voorzien.
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Takendiscussie
In eerste instantie wordt geïnventariseerd wat de behoefte is aan recreatieve voorzieningen.
Vervolgens zal de gemeente haar verbindende rol oppakken om culturele ondernemers en
vrijwilligers bij elkaar te brengen en te bezien wie welke rol kan vervullen bij het beheren van
recreatieve voorzieningen.
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Sportaccommodaties

Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Accommodaties
J. Schouw
Peter van Dorst (GO)
44: Hoe benutten we de mogelijkheden en kansen van het
privatiseren en in eigendom overdragen van sportaccommodaties
aan de verenigingen, in het kader van de voordelen en risico’s?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Behouden van de sociale cohesie.
b. Stimuleren van een gezonde samenleving waarin ieder
zelfstandig kan deelnemen, ongeacht leeftijd, levensstijl, of
eventuele beperking.
We leggen verbinding tussen partners. Daarnaast beheren en
gebruiken we accommodaties en terreinen optimaal. We benutten
kansen van privatisering en het in eigendom overdragen van
accommodaties aan partners. Partners verrichten taken vanuit de
eigen kracht.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om samenwerking en andere rollen’.
Sportverenigingen, sportbedrijven, maatschappelijke organisaties
Nee, in deze fase kunnen we geen uitspraken doen over de
eurokansen
In deze fase kunnen we geen uitspraken doen over de
consequenties t.a.v. de tijdsinvestering
In deze fase kunnen we geen uitspraken doen over de
consequenties t.a.v. de kwaliteit.

Benoemd resultaat in september 2012
2e helft 2012
Voorbereiding om te komen tot nieuwe Sportbeleidsnota
(Het opstellen van een (deel)notitie ‘privatisering als integraal
deel van de Sportbeleidsnota, op basis waarvan alle te
verwachten effecten van een verdergaande privatisering van
gemeentelijke sportaccommodaties inzichtelijk worden
gemaakt. Er wordt aandacht besteed aan de
eigendomspositie van de verschillende accommodaties als
aan beheer- en onderhoudstaken van deze accommodaties.)
(44)

Eind 2013
Vaststellen door raad: Nieuwe
Sportbeleidsnota (44)

Hoe is de aanpak (geweest)
De gemeenteraad heeft op 2 april 2013 de raadsopdracht vastgesteld waarin de onderwerpen aan
bod komen die in de sportnota worden uitgewerkt. In de raadsopdracht is tevens aangegeven dat
voor de verschillende deelonderwerpen een overlegstructuur wordt voorgestaan die pragmatisch is
en de beste kansen op concrete resultaten. Gelijktijdig loopt een onderzoek naar “andere vormen”
van accommodatiegericht beheer. De resultaten van het onderzoek en de daarbij gevoerde
overleggen met verenigingen, andere gemeenten en hun opgedane ervaringen daarbij in de
afgelopen jaren, worden in de sportnota verwerkt.
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Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
De onderwerpen die in de nieuwe sportnota in ieder geval aandacht krijgen, zijn actuele
onderwerpen die zeker relatie hebben met de thema’s uit de toekomstverkenning als “ Mensen,
balans, Samenwerking en andere rollen” . Als voorbeeld noemen we daarbij onderwerpen als
“vrijwilligersbeleid en sportstimulering van bepaalde doelgroepen”. Evident is dat daarbij de
genoemde thema’s een belangrijke rol spelen. Voor wat betreft het onderwerp vrijwilligersbeleid zal
daarbij zeker gezocht dienen te worden tussen wat voor vrijwilligers wenselijk en haalbaar; oftewel
zoeken naar balans.
Takendiscussie
In lijn met de afspraak vanuit de takendiscussie, waarbij is aangegeven dat mogelijkheden van
privatisering en overdracht eigendom en in beeld gebracht moeten worden, wordt in het kader van
de op te stellen sportnota een specifiek onderzoek verricht naar andere vormen van beheer voor
zowel buitensport- als binnensportaccommodaties. De resultaten daarvan en aanbevelingen daaruit
worden betrokken bij de voorstellen in de nieuwe sportnota.
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Tijdlijn Deregulering
Afschaffen vergunningplicht containers
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen

Tijdwinst

Kwaliteit

Deregulering
Burgemeester
Peter van Loon
Vraag 12:
Op welke manier gaan we verder dereguleren en hoe kunnen we
zelfcontrole uitvoeren?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
c. Er is een woon- en leefomgeving gecreëerd waar iedereen zich
prettig en veilig voelt.
d. De vijf O’s hebben de verantwoordelijkheid voor hun
leefomgeving opgepakt.
Onze doelstelling is het verminderen van regels en vergunningen
en daardoor minder – maar wel strikte en efficiënte – handhaving.
Daarnaast leidt de samenwerking met de vijf O’s tot aanpassingen
in de regelgeving, tot minder en vereenvoudigde regels.
Handhaving vindt waar mogelijk ook in samenwerking met
partners plaats.
Dit project draagt bij aan de uitgangspunten: ‘Het gaat om
mensen’ en ‘Het gaat over andere rollen’.
Ja, containerhandelaren in de gemeente Etten-Leur en de
Brandweer.
Doordat gekozen wordt voor algemene regels en niet voor
meldingsplicht neemt ook de hoeveelheid werk af. Omdat in
principe de APV-leges 50% kostendekkend zijn, zou dit kunnen
betekenen dat het afschaffen van deze vergunningen uiteindelijk
tot een kleine positieve opbrengst leidt, voor de gemeente en voor
de aanvrager.
Voor ongeveer 80% van de containers is geen vergunning meer
vereist. Dit betreft met name de ‘makkelijke’ aanvragen. Niettemin
levert dit een tijdswinst op.
Het project levert lastenvermindering op, waarbij de huidige
kwaliteit blijft gehandhaafd.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
1 April 2013
Gereed:
Onderzoek naar afschaffen
vergunningplicht voor
containers (12)

Hoe is de aanpak (geweest)
Bij verschillende gemeenten is onderzocht hoe zij omgaan met de
containers. Gebleken is dat de wijze waarop de gemeente Roosendaal
omgegaan is met (de vergunningsplicht van) de puincontainers een goede
basis vormt. De nadere regels die de gemeente Roosendaal heeft vastgesteld komen overeen met de
voorwaarden die wij aan de vergunning verbinden. De veiligheid blijft hiermee gewaarborgd. Om
zeker te stellen dat deze voorschriften nog in de praktijk toepasbaar zijn is met de verschillende
containerverhuurders en de brandweer overleg gevoerd.
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In afwijking van de gemeente Roosendaal is de insteek om het plaatsen van een puincontainer te
laten vallen onder algemene regels en dit niet te laten melden. Ook uit informatie van de gemeente
Roosendaal is gebleken dat een dergelijke melding alleen maar een administratieve handeling is, die
feitelijk niets toevoegt. Door te kiezen voor het vaststellen van algemene regels zonder
meldingsplicht wordt de administratieve lastenverlichting maximaal en komt de
verantwoordelijkheid meer te liggen bij wie dat hoort: de huurder en verhuurder van een
puincontainer.
De containers die korter dan 4 weken staan en voldoen aan alle algemene regels mogen, na
besluitvorming door het college, zonder vergunning geplaatst worden. Het resultaat is dat 80% van
de aanvragen komt te vervallen. Dit levert tijdwinst op. Voor deze plaatsingen worden geen leges
meer betaald.
Containerhandelaren ontvangen de regels. Hen wordt gevraagd deze regels na te leven bij het
plaatsen van de containers. Daarnaast kunnen zij zodoende een goede inschatting maken of een
bepaalde container past op de gewenste plaats. De regels worden ook op internet geplaatst.
De planning is dat het college rond 1 april 2013 een besluit neemt over het voorstel. Daarna vindt de
implementatie plaats.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Dit project draagt in eerste instantie bij aan het uitgangspunt: Het gaat om mensen. De wensen en
behoeften van onze inwoners staan centraal. Onze inwoners zijn gebaat bij een snelle en efficiënte
wijze van containerplaatsing. Door een groot deel van de aanvragen vergunningvrij te maken, scheelt
dat hen in tijd en geld. Zij kunnen zelf hun eigen wensen realiseren, zonder tussenkomst van de
gemeente.
Daarnaast draagt het project bij aan het uitgangspunt: Het gaat over andere rollen. De
containerhandelaren worden in positie gebracht om hun verantwoordelijkheid voor het plaatsen van
containers goed uit te voeren.
Takendiscussie
Het project brengt een lastenverlichting met zich mee. De veiligheid waartoe voorheen een
vergunningstelsel diende, is nu geborgd in de nadere regels voor containers. Hierdoor blijft de
veiligheid van de woon- en leefomgeving gewaarborgd. Daarnaast worden ook de
containerhandelaren in positie gebracht hun verantwoordelijkheid voor de leefomgeving op te
pakken.
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Herziening Algemene plaatselijke verordening
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen

Tijd
Kwaliteit

Deregulering
Burgemeester
Lidwien Visker
Vraag 12:
Op welke manier gaan we verder dereguleren en hoe kunnen we
zelfcontrole uitvoeren?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Er is een woon- en leefomgeving gecreëerd waar iedereen
zich prettig en veilig voelt.
b. De vijf O’s hebben de verantwoordelijkheid voor hun
leefomgeving opgepakt.
Onze doelstelling is het verminderen van regels en vergunningen
en daardoor minder – maar wel strikte en efficiënte – handhaving.
Daarnaast leidt de samenwerking met de vijf O’s tot aanpassingen
in de regelgeving, tot minder en vereenvoudigde regels.
Handhaving vindt waar mogelijk ook in samenwerking met
partners plaats.
Dit project is met name een onderhoudsproject. De APV wordt
aangepast aan de wet- en regelgeving.
Nee.
In zijn algemeenheid heeft deregulering tot gevolg dat we als
gemeente minder geld ontvangen. Voor meldingen (in plaats van
vergunningen) kunnen we geen leges heffen. Daarnaast mogen
leges van vergunningen niet meer dan kostendekkend zijn.
Wanneer een proces korter duurt, kost het minder, en worden er
minder leges geïnd.
Geen.
De Algemene plaatselijke verordening wordt getoetst en
aangepast aan de wet- en regelgeving.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Eind 2012
Presentatie aan de raad over de
situatie, problematiek en
beperkingen op het gebied van
o.a. de Algemene plaatselijke
verordening en toezicht
openbaar gebied (12)

Juli 2013
Herziene Algemene
plaatselijke verordening
2013 (12)

Deregulering ten aanzien van de Algemene plaatselijke verordening (12)

Bewijs van goede dienst – verbeterpunten voor de dienstverlening (12)
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Hoe is de aanpak (geweest)
Evaluatie APV
Al in 2007 is gestart met deregulering. De gemeente Etten-Leur nam deel aan het regionale project
deregulering. Uit de eerste fase heeft de gemeente een aantal aanbevelingen gekregen. Het college
heeft toen besloten om niet deel te nemen aan het vervolg van het regionale project.
In oktober 2012 is een presentatie aan de raad gegeven over deregulering op het gebied van de
Algemene plaatselijke verordening (APV). Bij deregulering denkt men in eerste instantie vaak aan het
afschaffen van regels. Er is besproken wat de stand van zaken ten aanzien van deregulering is en hoe
daar in de toekomst mee omgegaan wordt. De raad stemde er mee in het dereguleringsstadium is
bereikt. Verder schrappen is niet nodig. De raad uitte de wens om in te steken op dienstverlening.
Vanzelfsprekend is het vereenvoudiging van regels een continue focus. Wanneer een vergunning
vervangen kan worden door een melding, of door algemene regels, dan wordt dit ingevoerd. Met
name op initiatief van de VNG wordt hiernaar gekeken. Naar vergunningen in het bijzonder, ook
buiten de APV, wordt gekeken in het project ‘Flitsvergunning’.
Wanneer de nieuwe APV in de raad komt, wordt de raad tegelijkertijd geïnformeerd over de stand
van zaken met betrekking tot vermindering regeldruk.
Herziening APV
Zowel externen als internen zijn in de zomer van 2012 per mail gevraagd hun wensen omtrent de
APV bekend te maken. Deze wensen zijn getoetst aan de wet- en regelgeving. Daar waar het niet
mogelijk was de wensen in te willigen, is daarover gesproken met de betrokkenen. Daar waar een
wens wel gevolgd kon worden, is dit teruggekoppeld. Vanuit de organisatie zijn er wel wensen
benoemd, vanuit partners is geen respons gekomen.
De herziene APV wordt op routing gebracht voor de raad van mei 2013.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Dit project is met name een ‘onderhoudsproject’. De APV wordt aangepast aan de wet- en
regelgeving.
Takendiscussie
Gezien het feit dat dit project met name een ‘onderhoudsproject’ is, draagt het niet in directe zin bij
aan de verwezenlijking van de maatschappelijke effecten en richtinggevende uitspraak. Daar waar
het gaat om het versnellen van de doorlooptijd van vergunningverlening, wordt verwezen naar het
project ‘Flitsvergunning’. In indirecte zin draagt het wel bij aan het optimaliseren van de
dienstverlening.
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Zelfcontrole horeca
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Deregulering
Burgemeester
Jack van Beers (VH)
Vraag 12:
Op welke manier gaan we verder dereguleren en hoe kunnen we
zelfcontrole uitvoeren?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Er is een woon- en leefomgeving gecreëerd waar iedereen
zich prettig en veilig voelt.
b. De vijf O’s hebben de verantwoordelijkheid voor hun
leefomgeving opgepakt.
Onze doelstelling is het verminderen van regels en vergunningen
en daardoor minder – maar wel strikte en efficiënte – handhaving.
Daarnaast leidt de samenwerking met de vijf O’s tot aanpassingen
in de regelgeving, tot minder en vereenvoudigde regels.
Handhaving vindt waar mogelijk ook in samenwerking met
partners plaats.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om andere rollen’.
Ja. Alle horeca-ondernemers in Etten-Leur en de KHN.
Geen
Het aantal controle wordt in de toekomst naar verwachting tot
20% gereduceerd.
De gemeente verstrekt aan de ondernemer een map met alle
informatie over de kaders (geldende wet- en regelgeving). De
ondernemer is daardoor op de hoogte en heeft inzicht in welke
regels er gelden. Dit creëert bewustzijn en sneller handelen. Voor
de gemeente levert het een actueler vergunningenbestand op.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Eind 2012
Eerste resultaten project zelfcontrole horeca-inrichtingen
(Project loopt sinds 2010)
Eind 2012 vindt steekproefsgewijs controle plaats bij de
deelnemende horecabedrijven op basis waarvan duidelijk
wordt of de zelfcontroles een meerwaarde hebben en zowel
voor ondernemer als gemeente winst opleveren. Op grond
hiervan besluit om project in 2013 voort te zetten. (12)

Hoe is de aanpak (geweest)

Als start van het project heeft Jack van Beers het
project ‘zelfcontrole horeca’ toegelicht bij de
KHN in Etten-Leur. Horeca-ondernemers krijgen
niet langer verschillende controleurs op bezoek,
maar worden in staat gesteld hun onderneming
zelf te controleren.
Na de KHN warm gemaakt te hebben voor het project is gestart met een kleine pilot onder de
bestuursleden van de KHN. Op basis van de ervaringen is de aanpak verfijnd. Na de pilot zijn alle
leden van de KHN in Etten-Leur persoonlijk benaderd. Zij ontvingen een toegankelijke map met alle
wet- en regelgeving die op hen van toepassing is en de op hun bedrijf geldende vergunningen en
meldingen. Zodoende hebben zij alle informatie beschikbaar en kunnen hun onderneming
controleren wanneer het hen zelf gelegen komt en hebben zij inzicht in het kader. Wanneer zij een
(onderhouds)contract af moeten sluiten, hebben ze ook alle gegevens om dit goed te kunnen doen.
Bij de periodieke check hebben zij zelf inzicht welke wijzigingen eventueel gemeld moeten worden
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aan de gemeente of dat de vergunning gewijzigd moet worden. De contactgegevens van de
medewerkers van de gemeente staan in de map.
De ervaring leert dat de voordelen voor de horeca-ondernemer met name tijdwinst en
bewustwording van de geldende wet- en regelgeving is. Vanuit de gemeente is er een investering
aan de voorkant vereist. De ondernemers moeten nog bekend raken met de nieuwe werkwijze. De
aanpak is een persoonlijke, met de ondernemers wordt in gesprek gegaan om tot de beste resultaten
te komen. De resultaten worden opgenomen in het Handhavingsjaarverslag dat uiterlijk eind mei
vastgesteld wordt door het college.
Gezien de goede ervaringen bij de leden van de KHN wordt nu de groep horeca-ondernemers die
geen lid zijn van de KHN in de komende periode benaderd. Door de werkwijze is het
vergunningenbestand van de gemeente steeds verder op orde. Dit heeft ook voordelen voor de
inwerkingtreding van de nieuwe Drank- en Horecawet. De burgemeester wordt dan het bevoegd
gezag, ook voor het toezicht.
De vraag voor de toekomst is hoe te blijven communiceren in de toekomst. In ieder geval houdt elke
medewerker voor zijn of haar vakgebied de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving in de gaten.
Wanneer er wijzigingen zijn, ontvangen de ondernemers de nieuwe versie van de regels. Zij kunnen
die eenvoudig in hun losbladig systeem opbergen.

Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat om andere rollen’. De gemeente
heeft een meer faciliterende rol en een minder regisserende en uitvoerende rol gekregen. De horecaondernemer krijgt de gelegenheid om meer eigen regie te voeren, doordat hij zelf in positie is om zijn
onderneming te controleren op het tijdstip dat hem uitkomt. Hiermee draagt het project bij aan het
uitgangspunt: ‘Het gaat om andere rollen’.
Takendiscussie
De inhoud van het project draagt bij aan een prettige en veilige woon- en leefomgeving. Met de
controles worden naleving van de geldende wet- en regelgeving beoogd. Hiermee wordt weer
voldaan aan de speerpunten van het handhavingsbeleid, zijnde veiligheid en gezondheid. Bij naleving
van de geldende wet- en regelgeving is de kans klein dat zich overtredingen met verstrekkende
gevolgen voordoen.
Horeca-ondernemers controleren zelf hun eigen bedrijf op naleving van de geldende wet- en
regelgeving. Hun zelfredzaamheid wordt bevorderd, waardoor zij beloond worden met
lastenverlichting. Hierdoor is ook minder handhaving door de overheid nodig. Het aantal controles
door de gemeente wordt tot 20% gereduceerd (betreft steekproefsgewijze controles).
Zowel de gemeente als de horeca-ondernemer pakken hun verantwoordelijkheid op. De gemeente
levert expertise en inzicht in de wettelijke kaders. De horeca-ondernemers nemen hun
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun eigen onderneming.
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Zelfcontrole supermarkten
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijdwinst

Kwaliteit

Deregulering
Burgemeester
Jack van Beers (VH)
Vraag 12:
Op welke manier gaan we verder dereguleren en hoe kunnen we
zelfcontrole uitvoeren?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Er is een woon- en leefomgeving gecreëerd waar iedereen
zich prettig en veilig voelt.
b. De vijf O’s hebben de verantwoordelijkheid voor hun
leefomgeving opgepakt.
Onze doelstelling is het verminderen van regels en vergunningen
en daardoor minder – maar wel strikte en efficiënte – handhaving.
Daarnaast leidt de samenwerking met de vijf O’s tot aanpassingen
in de regelgeving, tot minder en vereenvoudigde regels.
Handhaving vindt waar mogelijk ook in samenwerking met
partners plaats.
N.v.t.
Ja. Supermarkten in Etten-Leur en regionale werkgroep.
Geen.
Momenteel wordt overwogen het project stop te zetten, gezien de
ontwikkelingen. Bij een succesvol verloop levert dit project
tijdwinst op, omdat het aantal controles door de gemeente
gereduceerd wordt.
Momenteel wordt overwogen het project stop te zetten, gezien de
ontwikkelingen. Bij een succesvol verloop levert dit project een
verbeterde kwaliteit op. De ondernemers is op dan op de hoogte
van en heeft inzicht in de regels die er gelden. Dit creëert
bewustzijn en sneller handelen.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
1 April 2013
Resultaten project zelfcontrole supermarkten
(De supermarkten die deelnemen aan het
project worden niet volgens de reguliere
frequenties gecontroleerd) (12)

Hoe is de aanpak (geweest)
Dit project is vergelijkbaar met het project ‘zelfcontrole
horeca’. Dit project is echter geen lokaal, maar regionaal
initiatief, wat past binnen Meerjaren handhavingsprogramma
van de regio.
De supermarkten zijn benaderd om mee te doen aan het project en hebben daartoe alle informatie
digitaal ontvangen. Helaas heeft geen enkele supermarkt de checklist ingediend bij de regionale
projectgroep. De beslissing om mee te doen wordt helaas niet genomen door de bedrijfsleider, maar
wordt verwezen naar het hoofdkantoor.
De gemeente Etten-Leur heeft de supermarkten nog telefonisch benaderd om hen te motiveren om
mee te doen met het project en de winst ervan toe te lichten. Ook dit heeft helaas niets opgeleverd.
De regionale projectgroep overweegt om het project stop te zetten. Indien dat gebeurd, wordt
binnen de gemeente Etten-Leur overwogen of dit onderwerp mee kan lopen in het kader van de
implementatie van de nieuwe Drank- en Horecawet. Hierbij is er contact met de overkoepelende
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organisaties van supermarkten die willen samenwerken op dit terrein. Als wij daar de zelfcontrole
mogelijkheid bij aanbieden kan dit wellicht wel aanslaan.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Vanwege de stand van zaken binnen het project is het niet mogelijk hierover iets te melden.
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Flitsvergunning
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag
Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen

Tijdwinst

Kwaliteit

Deregulering
Burgemeester
Peter van Loon
Vraag 13:
Waar kan de 24uurs-vergunning ingevoerd worden?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Er is een woon- en leefomgeving gecreëerd waar iedereen
zich prettig en veilig voelt.
b. De vijf O’s hebben de verantwoordelijkheid voor hun
leefomgeving opgepakt.
Onze doelstelling is het verminderen van regels en vergunningen
en daardoor minder – maar wel strikte en efficiënte – handhaving.
Daarnaast leidt de samenwerking met de vijf O’s tot aanpassingen
in de regelgeving, tot minder en vereenvoudigde regels.
Handhaving vindt waar mogelijk ook in samenwerking met
partners plaats.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
over samenwerking’.
Ja. Inwoners en adviseurs (afhankelijk van het onderwerp, nader
bepaald).
Geen. De invoering leidt wel tot lagere kosten, maar om dit
product ook echte te promoten en dienstverlening naar burger te
verbeteren is het wenselijk dat deze lagere kosten resulteren in
lagere leges.
De flitsvergunning levert tijd op. Uit het proces worden
processtappen gehaald, waardoor de vergunning sneller wordt
verleend.
De winst op het gebied van kwaliteit is gelegen in serviceverlening
richting de klant.
Daarnaast is het van belang per vergunningstelsel een afweging te
maken tussen belangen, veiligheid enerzijds en risico anderzijds.
Dit moet zorgvuldig plaatsvinden.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
1 Juli 2013
Gereed:
Onderzoek naar de
mogelijkheden van de 24uursvergunning (13)

Eind 2013
Gereed:
Implementatie van de
uitkomsten van het onderzoek
naar de 24-uursvergunning (13)

Hoe is de aanpak (geweest)

Dit project staat nog redelijk aan het
begin. De aanpak is wel al in grote lijnen
duidelijk. De gemeente Eindhoven en
Zeist hebben ervaring met de flitsvergunning. Aan deze gemeente wordt in het voorjaar een bezoek
gebracht. De gesprekken worden breed ingezet. Vragen over de selectie van de vergunningen, de
communicatie en eventuele vervolgtrajecten worden gesteld. De insteek van Etten-Leur is breder
dan de 24uurs-vergunning. Het gaat om het verkorten van de doorlooptijden. Momenteel wordt
deskresearch gedaan om goed voorbereid de gesprekken in te gaan.
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Burgers en adviseurs krijgen een rol in het project. Ten eerste worden zij betrokken om te toetsen of
de juiste vergunningen voorgesteld worden voor een flitsvergunning. Daarnaast hebben zij inbreng in
de vormgeving van het proces, hoe dat eruit moet komen te zien. Het lean maken van processen en
customer journey (bezien vanuit de ogen van de klant) is hierin de focus. De klant moet de
lastenvermindering merken. Dit wordt ook geëvalueerd.
Wat de precieze lastenvermindering is, wordt in beeld gebracht. Niet alleen het proces verkorten is
belangrijk, maar hiermee wordt het voor de klant ook goedkoper. Wanneer het proces korter wordt,
gaan de kosten voor de organisatie omlaag en kunnen lagere leges doorberekend worden aan de
klant.
Voor de zomerreces ontvangt het college een voorstel welke vergunningen een kortere doorlooptijd
kunnen krijgen. Na goedkeuring start de implementatie.

Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Dit project draagt met name bij aan de dienstverlening voor de klant. Enerzijds is het belangrijk om
samen te werken. Niet alleen de overheid heeft een rol in het verkorten van doorlooptijden van
vergunningen, ook adviseurs en aanvragers spelen een rol in het proces. Dit project draagt dan ook
met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat over samenwerking.’
Takendiscussie
Zoals hierboven benoemd, draagt dit project vooral bij aan de dienstverlening voor de klant. Zoals
staat in de richtinggevende uitspraak: ‘Samenwerking met de vijf O’s leidt tot aanpassingen in de
regelgeving, tot minder en vereenvoudigde regels’, en ook: ‘het verminderen van regels en
vergunningen en daardoor minder – maar wel strikte en efficiënte – handhaving’. De gemeente geeft
ruimte voor kortere doorlooptijden voor vergunningen. Waar mogelijk worden vergunningstelsel
afgeschaft of omgezet in meldingstelsels of algemene regels. Om de juiste vergunningen te
benoemen en het proces lean te maken, moeten ook adviseurs en aanvragers hun expertise leveren.
Met elkaar maakt men het mogelijk om de regels eenvoudiger te maken.
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WABO
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijdwinst
Kwaliteit

Deregulering
Wethouder Schouw
Jac Beekers (63) – Peter van Loon (70)
Vraag 63:
Op welke manier dringen we de regelgeving terug op het gebied
van Natuur en Milieu?
Vraag 70:
Op welke manier gaan we dereguleren op het gebied van Bouwen
en Wonen?
Bij vraag 63:
Met de activiteiten in dit programma willen we een duurzame
samenleving bereiken waarin ecologie, algemeen welbevinden en
economie in balans zijn. Dit betekent een gezonde omgeving voor
inwoners, werknemers, recreanten en natuur.
Bij vraag 70:
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Burgers wonen in een veilige en gezonde leefomgeving met
een hoge mate van tevredenheid.
b. Woningeigenaren en huurders wonen zo lang mogelijk
zelfstandig en betaalbaar in hun vertrouwde omgeving.
c. Meer betrokkenheid van inwoners bij hun buurt en wijk,
hetgeen o.a. blijkt uit initiatieven door bewoners.
Bij vraag 63:
De gemeente stimuleert meer duurzame en meer energiezuinige
toepassingen en implementatie van Natuur- en Milieuonderwijs in
het lespakket van de scholen. Agrarisch landschapsbeheer wordt
overgelaten aan gebruikers en eigenaren van het buitengebied.
Deregulering biedt meer ruimte aan creativiteit en vernieuwing.
Die regels die gehandhaafd blijven, worden strenger gecontroleerd
Bij vraag 70:
Onze doelstelling is inwoners te stimuleren om initiatief te nemen
op het gebied van bouwen en wonen. Daarnaast stimuleren we
kwaliteitsverbetering op wijkniveau en binnenstedelijke
vernieuwing.
Ook biedt de gemeente meer ruimte aan creativiteit en
vernieuwing door deregulering.
N.v.t.
n.v.t.
Geen.
Geen.
Geen.
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Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Ten aanzien van de WABO:
Voorstel is om geen onderzoek te doen naar de
mogelijkheden van deregulering ten aanzien van de
WABO (Bouwen en Wonen en Natuur en Milieu). Veel
gemeentelijke regels zijn vervangen door landelijke
regels. Verder is de Omgevingswet in voorbereiding die
de WABO moet vervangen. De Omgevingswet steekt in
op een nieuw, integraal en eenvoudiger beheer van de
fysieke leefomgeving. (63, 70)

Motivering
Momenteel is er geen ruimte voor beleidskeuzes op
gemeentelijke niveau, vanwege rijksregelgeving.

Ten aanzien van Bouwen en Wonen loopt er
momenteel een pilot in de gemeente Eindhoven over
gecertificeerde bouwplantoetsing en toezicht. Op basis
van de pilot wordt de rijksregelgeving aangepast. Het
advies is hierop te wachten en daarna de gemeentelijke beleidsvrijheid te beoordelen.
Op gemeentelijk niveau hebben we wel te maken met vergunningverlening. In het project
‘flitsvergunning’ worden ook de WABO-vergunningen gescreend op mogelijkheden van het verkorten
van de doorlooptijden.

42

Ruimtelijke ontwikkeling
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie

Partners betrokken
Eurokansen
Tijd

Kwaliteit

Deregulering
Jean Pierre Schouw
Ludo van Beckhoven
Vraag 66:
Op welke manier gaan we dereguleren op het gebied van
ruimtelijke ordening, om de doelstellingen van andere
programma’s te realiseren?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Sturing geven aan ruimtelijke inrichting van de gemeente en
integrale afweging van producten/activiteiten.
b. Vastleggen ruimtelijke inrichting, het mogelijk maken of weren
van nieuwe producten/activiteiten.
Onze doelstelling is ruimte te bieden aan marktwerking en bouwen
voor de behoefte in de markt. Daarnaast biedt de gemeente meer
ruimte aan creativiteit en vernieuwing door deregulering.
Ruimtelijke ordening is faciliterend aan het realiseren van
gewenste (maatschappelijke) doelen en effecten.
Bestemmingsplannen vertalen de gewenste situatie/beleid wat
steeds een maatwerkafweging is. Het draagt daardoor bij aan het
uitgangspunt: Het gaat om mensen.
Ontwikkelaars en omgeving/burgers.
Het project levert zowel intern als extern kostenbesparing op
(kortere procedures en minder tijd).
Het project heeft een interne lastenverlichting tot gevolg. Het
levert tijdwinst op (kortere procedure) . Voor de externe partners
(ontwikkelaars) geldt hetzelfde. Verder kunnen door ruime(re)
bestemmingen in het bestemmingsplan op te nemen (afwijkingsof wijzigings)procedures worden voorkomen. Ook het zelf blijven
opstellen van bestemmingsplannen leidt tot tijdwinst ten opzichte
van het door externen laten opstellen van bestemmingsplannen
(o.a. vanwege lokale kennis).
Uitgangspunt is dat de gemeente zelf bestemmingsplannen blijft
opstellen. De kwaliteit van de bestemmingsplannen wordt
daardoor gewaarborgd. Bovendien moet de gemeente het plan
uiteindelijk bij de Raad van State verdedigen.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
1 Juli 2013
Raadsbesluit inhoudende dat er
geen inspraak meer wordt
verleend op voorontwerp
bestemmingsplannen(66)

Hoe is de aanpak (geweest)
Een wijziging van de Inspraakverordening is niet nodig. Volstaan kan
worden met een besluit van de gemeenteraad inhoudende dat er geen
inspraak meer wordt verleend op voorontwerp bestemmingsplannen.
Een en ander wordt bezien in het kader van de op te stellen Nota
Burger- en Overheidsparticipatie. Verder wordt bij op te stellen bestemmingsplannen waar mogelijk
ruimer bestemd. Een en ander wordt bij het opstellen van bestemmingsplannen meegenomen.
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Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Bestemmingsplannen vertalen de gewenste situatie/beleid wat steeds een maatwerkafweging is.
In samenwerking met ontwikkelaars en omgeving/belanghebbenden wordt maatwerk geleverd.
Door dit maatwerk aan de voorkant in een vroegtijdig stadium wordt het overbodig om op het
voorontwerp bestemmingsplan nog een formeel inspraaktraject toe te passen. Ook particulier
opdrachtgeverschap wordt steeds meer vormgegeven. Wel dient rekening te worden gehouden
met wettelijke kaders en tegengestelde belangen (ontwikkelaar-burger). Door ruimer te bestemmen
biedt een bestemmingsplan meer mogelijkheden naar de toekomst toe voor initiatiefnemers. Wel
dient bewaakt te worden dat de bestaande omgeving niet onevenredig belast kan worden. De rol van
de overheid is dit algemeen belang steeds te blijven bewaken.
Takendiscussie
Idem als onder Toekomstvisie.
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Gemeentelijke monumenten en cultuurhistorie
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie

Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Deregulering
Jan van Hal
Kees Vergouwen & Cynthia Soeters-van Dongen
Vraag 68:
Hoe kunnen we het monumentenbeleid zoveel mogelijk op
hoofdlijnen terugbrengen?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Burgers wonen in een veilige en gezonde leefomgeving met
een hoge mate van tevredenheid.
b. Woningeigenaren en huurders wonen zo lang mogelijk
zelfstandig en betaalbaar in hun vertrouwde omgeving.
c. Meer betrokkenheid van inwoners bij hun buurt en wijk,
hetgeen o.a. blijkt uit initiatieven door bewoners.
Onze doelstelling is inwoners te stimuleren om initiatief te nemen
op het gebied van bouwen en wonen. Daarnaast stimuleren we
kwaliteitsverbetering op wijkniveau en binnenstedelijke
vernieuwing. Ook biedt de gemeente meer ruimte aan creativiteit
en vernieuwing door deregulering.
Het project draagt bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat om mensen’.
De inwoners staan centraal en voeren zoveel mogelijk eigen regie.
Doordat informatie beschikbaar is en slechts dat wat monumentaal
is als zodanig wordt aangemerkt, creëert dat zoveel mogelijk
vrijheid om hun eigen wensen en behoefte te realiseren.
Ja. Monumentenadviescommissie en eigenaren van een
monument.
Geen
Geen
Alleen datgene wat monumentaal is, wordt als zodanig
aangemerkt. Hiermee wordt het dorpse karakter behouden. Alle
informatie ten aanzien van monumenten wordt beschikbaar
gesteld via internet, waardoor een eigenaar de mogelijkheden
beter kent en daar voordeel mee kan doen.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Eind 2013
Ten aanzien van Monumenten:
- Borging cultuurhistorie in Bestemmingsplan Markt en omgeving
- Onderzoek gereed naar borging cultuurhistorie in bestemmingsplannen
- Volledige gemeentelijke monumentenlijst
- Volledige en heldere beschrijving van de monumentale waarde per object
- In het monumentenbeleid is zwaarwegend: ‘hoe beleeft de burger de
cultuurhistorische waarde’
- Alle informatie over de plaatselijke monumenten is voor de burger digitaal
raadpleegbaar
- Er worden handreikingen geboden die de betrokken burger snel en zonder veel
personele inzet op het juiste spoor zetten (68)

1 April 2014
Er is aanspreekbaar materiaal
beschikbaar van de
gemeentelijke monumenten
(stimulerende effecten) (68)
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Hoe is de aanpak (geweest)
De actiepunten voor het onderwerp ‘Monumenten’ zijn in twee deelprojecten te groeperen.
1. Cultuurhistorie waarborgen in bestemmingsplannen
2. Gemeentelijke monumenten
Ad 1. Cultuurhistorie
Datgene wat niet als monument aangemerkt wordt, maar wel van belang is voor de gemeente, als
cultuurhistorie in bestemmingsplannen geborgd wordt. Een voorbeeld is een historisch lint. De
inventarisatie van de cultuurhistorie is rond. De Commissie cultuurhistorische bebouwing hebben
een bijdrage geleverd om de cultuurhistorie te benoemen. Nu zijn zij actief om eigenaar te
begeleiden. Hun rol binnen de Takendiscussie is afgerond.
Ad 2. Gemeentelijke monumenten
De gemeentelijke monumenten dragen bij aan het dorpse karakter van Etten-Leur. Het doel van de
Toekomstvisie is het dorpse karakter te behouden. Dit wordt op een servicegerichte manier ingebed.
De beschrijving die wordt gemaakt, bepaalt wat een monument is. Wanneer de beschrijving alleen
de voorgevel beschermd, dan heeft de eigenaar voor de achterkant en eventuele zijkant(en) van het
pand geen monumentenvergunning nodig wanneer hij iets wil veranderen. Per pand wordt goed
gekeken wat het pand monumentaal maakt en alleen dat wordt beschermd.
De Monumentenadviescommissie is betrokken geweest bij de inventarisatie wat als gemeentelijk
monument aangemerkt kan worden. De commissie is door de gemeente meegenomen door de
gemeente heen om panden te bekijken en te beoordelen. Momenteel wordt een voorstel
voorbereid. De commissie brengt daarover advies uit. Gezien de betrokkenheid aan de voorkant
moet dit geen probleem opleveren. De planning is dat rond de zomer de gemeentelijke
monumentenlijst klaar is.
De eigenaren van potentiële gemeentelijke monumenten worden gehoord. Wanneer de lijst van
gemeentelijke monumenten definitief is, is ook duidelijk wie de eigenaren zijn. Zij worden goed
geïnformeerd wat het inhoud om een monument te hebben. Ook de mogelijkheden en de voordelen
komen daarin prominent naar voren. Na de zomer gaat dit van start. Hoe dit precies verloopt is nu
nog niet besloten. In ieder geval is een brochure is voorbereiding. Daarnaast wordt gedacht aan een
informatieavond.
Verder is een speerpunt alle informatie rondom gemeentelijke monumenten helder en volledig
beschikbaar op internet te hebben. Het betreft dan met name technische, vakinhoudelijke
informatie. Ook hierin wordt de eigenaar betrokken. Het mag de privacy niet raken.

Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
In de Toekomstvisie is benoemd dat we als gemeente het dorpse karakter willen behouden.
Gemeentelijke monumenten dragen bij aan dit karakter. Daarnaast willen we werken aan
lastenvermindering. De beschrijving van wat monumentaal is draagt hier aan bij. Door slechts dat als
monumentaal aan te merken, wat daadwerkelijk monumentaal is, zorgt ervoor dat de eigenaar voor
het overige vrij is. Daarnaast komt informatie beschikbaar op internet, zodat de eigenaar meer
inzicht heeft in de kaders en de voordelen.
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Daarnaast draagt dit project bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat om mensen’. De inwoners staan
centraal en voeren zoveel mogelijk eigen regie. Doordat informatie beschikbaar is en slechts dat wat
monumentaal is als zodanig wordt aangemerkt, creëert dat zoveel mogelijk vrijheid om hun eigen
wensen en behoefte te realiseren.
Takendiscussie
Door minder van deregulering willen we als gemeente ruimte geven aan creativiteit en vernieuwing.
Eigenaren van een monument krijgen meer vrijheid om hun eigen wensen en behoeften te realiseren
doordat alleen datgene wat monumentaal is, als zodanig wordt aangemerkt.
Door de behouden wat we belangrijk vinden, wordt bijgedragen aan een leefomgeving waarin het
prettig wonen is.
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Keurmerken
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Deregulering
Jean Pierre Schouw
Kees van Dueren den Hollander
Vraag 69:
Welke keurmerken schrijven we niet meer dwingend voor en
welke keurmerken kunnen overgelaten worden aan partners?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
e. Burgers wonen in een veilige en gezonde leefomgeving met
een hoge mate van tevredenheid.
f. Woningeigenaren en huurders wonen zo lang mogelijk
zelfstandig en betaalbaar in hun vertrouwde omgeving.
g. Meer betrokkenheid van inwoners bij hun buurt en wijk,
hetgeen o.a. blijkt uit initiatieven door bewoners.
Onze doelstelling is inwoners te stimuleren om initiatief te nemen
op het gebied van bouwen en wonen. Daarnaast stimuleren we
kwaliteitsverbetering op wijkniveau en binnenstedelijke
vernieuwing. Ook biedt de gemeente meer ruimte aan creativiteit
en vernieuwing door deregulering.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Voor woningbouw is het Bouwbesluit bepalend. De
gemeente mag niet meer eisen dan het Bouwbesluit
voorschrijft.
Extra keurmerken worden alleen op vrijwillige basis
gerealiseerd en dan in een contract vastgelegd. (69)

Hoe is de aanpak (geweest)
In het verleden heeft de gemeente keurmerken
opgelegd bij de uitgifte van grond, ten behoeve van
projectmatige woningbouw. Dit waren de volgende

keurmerken:
 Komo Inspectiecertificaat WoonKeur: voldoen aan basiseisen ‘Handboek Woonkeur’.
 Politiekeurmerk Veilig Wonen (Nieuwbouw): voldoen aan ‘Eisen Woning’, ‘Eisen gebouw’ (alleen
van toepassing bij appartementencomplexen), en een aantal zaken uit de ‘Eisen openbare ruimte’
en ‘Eisen kavels’ voor zover die (mede) ingevuld dienden te worden in het bouwplan).
Daarnaast vroeg de gemeente om een kosten-kwaliteitstoets die moest voldoen aan de ‘Nationale
beoordelingsrichtlijn voor Komo-Procescertificaat voor de kosten-kwaliteitstoets
woningbouwplannen’.
Deze eisen zijn enkele jaren geleden komen te vervallen, omdat in de bouwregelgeving (Bouwbesluit)
de minimale eisen zijn vastgelegd die gevolgd moeten worden. Het is niet toegestaan om in
overeenkomsten verdergaande eisen te stellen.
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt nu genoemd in de randvoorwaarden, om te stimuleren dat
door marktpartijen vrijwillig extra maatregelen op het gebied van veiligheid worden getroffen,
bovenop de bouwregelgeving (het Bouwbesluit). Deze randvoorwaarden worden later als bijlage bij
een overeenkomst gevoegd.
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Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
N.v.t. De huidige werkwijze wordt niet gewijzigd.
Takendiscussie
N.v.t. De huidige werkwijze wordt niet gewijzigd.
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Bomenlijst
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Deregulering
Jan van Hal
Mieke Alblas
Vraag 70:
Op welke manier gaan we dereguleren op het gebied van Bouwen
en Wonen?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Burgers wonen in een veilige en gezonde leefomgeving met
een hoge mate van tevredenheid.
b. Woningeigenaren en huurders wonen zo lang mogelijk
zelfstandig en betaalbaar in hun vertrouwde omgeving.
c. Meer betrokkenheid van inwoners bij hun buurt en wijk,
hetgeen o.a. blijkt uit initiatieven door bewoners.
Onze doelstelling is inwoners te stimuleren om initiatief te nemen
op het gebied van bouwen en wonen. Daarnaast stimuleren we
kwaliteitsverbetering op wijkniveau en binnenstedelijke
vernieuwing. Ook biedt de gemeente meer ruimte aan creativiteit
en vernieuwing door deregulering.
N.v.t.
N.v.t.
Geen.
Het project heeft een interne lastenverlichting als gevolg. Het
levert dan ook tijdwinst op.
De focus van het project is een interne lastenverlichting. De
kwaliteit dient in de uitwerking geborgd te blijven.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
1 Februari 2013
Start voorbereiding
verkleining Beschermde
Bomenlijst (70)

Eind 2013
Verkleinde Beschermde Bomenlijst
vastgesteld (70)

Hoe is de aanpak (geweest)
De meeste bomen zijn gemeentelijke bomen. Momenteel is de praktijk zo dat de ene afdeling bij de
andere afdeling officieel vergunning moet aanvragen, terwijl dit in vooroverleg al kortgesloten is.
De lijn is om de Bomenlijst af te schaffen, met uitzondering van de paar particuliere bomen die
beschermd zijn. De particuliere eigenaren zijn al volledig op de hoogte.
Het betreft dus een interne lastenverlichting. Het belang van de bomen van de
hoofdbomenstructuur, wat nu nog het grootste deel van de beschermde bomenlijst is, wordt meer
benadrukt in de Groenbeleidsnota. Na vaststelling van de verkorte Bomenlijst zijn die niet meer
vergunningplichtig (bij kap).
Dit onderdeel wordt uitgewerkt in de Groenbeleidsnota. De Groenbeleidsnota staat op de agenda
van de raadsvergadering van september 2013.
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Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Aangezien het project een interne lastenverlichting tot doel heeft, draagt het niet in directe zin bij
aan de Toekomstvisie.
Takendiscussie
Aangezien het project een interne lastenverlichting tot doel heeft, draagt het niet in directe zin bij
aan de Maatschappelijke effecten voor dit programma. Wel dient de kwaliteit van het groen geborgd
te blijven, zodat burgers wonen in een gezonde leefomgeving met een hoge mate van tevredenheid.
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Tijdlijn Regionale samenwerking
Regionale samenwerking griffies
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie –
Richtinggevende uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Regionale samenwerking
Burgemeester
Wim Voeten
Vraag 4:
Welke kansen zijn er ten aanzien van de
samenwerking op het gebied van
raadsondersteuning.
Met de activiteiten in dit programma willen we
de volgende maatschappelijke effecten
bereiken:
a. Verbindend besturen levert efficiency en/of
effectiviteitvoordelen op.
b. Het vertrouwen in de overheid is groot
omdat de taken op een volwaardige en
gelijkwaardige wijze worden uitgevoerd
uitgaande van eigen verantwoordelijkheid
van de vijf O's
Onze doelstelling is het realiseren van een
compacte, zakelijk gestuurde bestuurlijke
organisatie, die in positie is om op hoofdlijnen te
besturen.
Het gaat over samenwerking!
Ja
Ja
Geen
Ja

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
In tijdlijn:
September 2012
Start Brainstormgroep uit Griffierskring WestBrabant/Tholen. Zij doen onderzoek naar de
samenwerkingsmogelijkheden en stellen een plan
van aanpak op om de
samenwerkingsmogelijkheden in beeld te brengen
en te beoordelen op haalbaarheid. Er wordt
gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden
tussen de 19 griffies, maar ook tussen een aantal
griffies. (4)

23 Januari 2013
Brainstormgroep presenteert
plan van aanpak aan
Griffierskring over de
mogelijkheden tot
samenwerking. Verder worden
afspraken gemaakt over het
vervolg.
(4)

1 April 2013
Rapport met beschrijving van
samenwerkingsmogelijkheden,
voorzien van een advies aan de
gemeenteraden.
(4)

Inhoudelijk resultaat:
 Gezamenlijk inkopen producten en diensten;
 Training en scholing (nieuwe) raadsleden);
 Kennisdelen & samenwerken met kennisinstellingen;
 Inzet social media;
 Uitwisselen personeel
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Hoe is de aanpak (geweest)
Tijdens de vergadering van de griffierskring van 12 september 2012 is afgesproken om de
mogelijkheden tot verdere samenwerking tussen de griffies in West-Brabant en Tholen in beeld te
brengen. Tijdens de vergadering 28 november is de notitie met de mogelijkheden voor verdere
samenwerking besproken.
Afgesproken is dat een voorbereidingsgroep bestaande uit (Woudrichem, Bergen op Zoom, Moerdijk
en Etten-leur) de conclusies uit het overleg 28 november verwerken in de notitie en deze inbrengen
in de kringvergadering 23 januari 2013.
Op dit moment wordt het voorstel uitgewerkt door de griffierskring en wordt het op 1 april
aangeboden aan de raad ter besluit.
Eurokansen
Er wordt mogelijk geld bespaart door gezamenlijk in te kopen. Met dit volumevoordeel wordt een
inkoopvoordeel ten aanzien van de prijs opgeleverd. Vooraf wordt goed gekeken of gezamenlijk
inkopen geen nadelen met zich meebrengt ten aanzien van de flexibiliteit en het invullen van
specifieke wensen van individuele griffies. Er is op dit moment niet aan te geven hoe hoog de
eventuele kostbesparing is.
Kwaliteit
Door training en scholing voor nieuwe raadsleden, kennisdeling, gebruik van social media en
uitwisselen van personeel wordt de kwaliteit van het werk binnen de griffie verhoogt. Dit vergt een
strakke aansturing, omdat er gekeken moet worden welke onderwerpen zich voor gezamenlijkheid
lenen. Door dit initiatief wordt het gestimuleerd binnen de regio om van elkaar te leren, kennis te
delen d.m.v. regio bijeenkomsten en met een flexibele inzet van griffiemedewerkers in de regio de
continuïteit van het werk te waarborgen.
Tijd
Door de gezamenlijkheid zal het in het voortraject meer tijd kosten. Als het project in 2013 eenmaal
loopt en de eerste ervaringen binnen zijn zal dit project tijdswinst opleveren, doordat de aanpak
binnen de regio op elkaar afgestemd is.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Een van de uitgangspunten van de toekomstvisie is dat het gaat om samenwerking. In dit actiepunt
wordt die nader geconcretiseerd voor de ondersteuning van de gemeenteraad.
Takendiscussie
De ondersteuning van de raad is belangrijk voor de dagelijkse werking van het algemeen bestuur.
Samenwerking in de ondersteuning is hierin een sleutelbegrip.
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Strategische visie regionale samenwerking
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie –
Richtinggevende uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Regionale samenwerking
Burgemeester
Tomas Ooijevaar
Vraag 5:
Wat zijn de kansen van een regionale aanpak
bezwaarschriften?
Vraag 76:
Is uitbesteden of samenwerking op het gebied
van de financiële administratie,
personeelsadministratie, communicatie of
juridische bijstand mogelijk?
Vraag 5:
Met de activiteiten in dit programma willen we
de volgende maatschappelijke effecten
bereiken:
a. Verbindend besturen levert efficiency en/of
effectiviteitvoordelen op.
b. Het vertrouwen in de overheid is groot
omdat de taken op een volwaardige en
gelijkwaardige wijze worden uitgevoerd
uitgaande van eigen verantwoordelijkheid
van de vijf O's
Vraag 76:
We willen een goede balans tussen de prijs
(lokale lasten) en het kwaliteitsniveau
(voorzieningenniveau diverse beleidsvelden)
bereiken.
Vraag 5:
Onze doelstelling is het realiseren van een
compacte, zakelijk gestuurde bestuurlijke
organisatie, die in positie is om op hoofdlijnen te
besturen.
Vraag 76:
Onze doelstelling is inefficiente geldstromen te
stoppen. De administratie wordt transparanter
ingericht, waardoor een beter inzicht ontstaat in
de verhouding tussen kosten en kwaliteit van de
producten
Het gaat over samenwerking!
Ja
N.v.t.
N.v.t.
Ja;

54

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Resultaat in tijdlijn:
Oktober 2012
Vaststelling
Bestuursopdracht
Regionale
Samenwerking
(5, 76)

Maart 2013
Start implementatie op
het gebied van
bedrijfsvoering als
vervolgtraject van de
bestuursopdracht
regionale samenwerking
(5, 76)

Maart 2013
Resultaten Bestuursopdracht regionale
samenwerking:
- Bestuurlijke uitspraken over onze
strategische partners
- Hoe we omgaan met regionale
samenwerking
- Aandacht voor interne (communicatie-)
structuur rond regionale samenwerking
- Besluit Takendiscussie RWB
(5, 76)

Eind 2013
Besluit over de
mogelijkheden en
opbrengsten van verdere
regionalisering van
onderdelen van
bedrijfsvoering (5, 76)

Inhoudelijk resultaat
- Gedragen strategische visie op samenwerkingspartners
- Inzicht huidige samenwerking
- Regierol en hoe sturing/grip te houden
- Voorstel tot inbedding organisatie
Benoemd resultaat in september 2012
In januari en februari is de visie achter regionale samenwerking uitgewerkt. Hier worden vragen
beantwoord als, waarom er regionaal wordt samengewerkt. Wat het doel is van regionale
samenwerking. Welke gradaties er in regionale samenwerking zijn. Wat onze kernwaarden zijn.
Welke criteria zijn er bij andere gemeenten en welke regie rol past bij regionale samenwerking?
In maart wordt met een brede vertegenwoordiging uit de organisatie gediscussieerd over wat nu
precies een strategische partner voor Etten-Leur is, welke samenwerkingscriteria hier bij passen en
hoe we als organisatie grip en sturing kunnen houden op regionale samenwerking.
In april moet dit leiden tot een concept visie die voorgelegd wordt aan het MT waarop het college
uiterlijk medio mei goedkeuring geeft aan het document.
Vervolg
Het vervolg is tweeledig.
Inbedding organisatie
Als de strategische visie is vastgesteld komt er een collegeopdracht uit die opdracht geeft tot
inbedding van de strategische visie in de organisatie. Dit dient eind 2013 voltooid te zijn.
Onderzoeksvragen 5 en 76
De onderzoeksvragen 5 en 76 kunnen pas worden beantwoord als de strategische visie regionale
samenwerking goedgekeurd is. Voor onderzoeksvraag 5 ligt er een vooronderzoek uit Moerdijk waar
de organisatie meteen mee aan de slag kan op basis van de visie op regionale samenwerking. Voor
onderzoeksvraag 76 komt op basis van de visie een onderzoek naar uitbesteding en of samenwerking
op het gebied van juridische bijstand, personeelsadministratie, financiële administratie en
communicatie. Deze onderzoeksvragen worden voor eind 2013 afgerond.
Actualiteit
Ten aanzien van de opschalingsambities van het kabinet wordt de visie op onze strategische
samenwerkingspartners geïntegreerd in de strategische visie regionale samenwerking. Het rapport
'Krachtig Bestuur' dat op 20 maart verschijnt wordt betrokken bij het opstellen.
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Eurokansen
De strategische visie biedt geen concrete besparing of winst op. Per samenwerkingsverband wordt
op basis van de op te stellen criteria onderzocht of er eurokansen zijn te behalen.
Kwaliteit
De strategische visie zorgt naar verwachting voor een verhoging in de kwaliteit. Door middel van de
visie met de bijbehorende criteria en de inbeddingopdracht wordt er bij toekomstige regionale
samenwerking naar verwachting (kan nog niet stellig omdat dit onderzocht moet worden) een
efficiency slag behaalt.
Tijd
De strategische visie zelf biedt geen concrete tijdsbesparing op. Per samenwerkingsverband wordt op
basis van de op te stellen criteria onderzocht of er een tijdsbesparing is te behalen.

Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Door de strategische visie op regionale samenwerking, wordt de ambitie uit de toekomstvisie om
slimme verbanden tussen diverse partners te creëren, mogelijk gemaakt. De 5 O’s kunnen daardoor,
ieder vanuit de eigen kracht, de samenwerking zoeken en elkaar versterkt.
Met behulp van de strategische visie zoeken allerlei partijen in de Etten-Leurse samenleving en regio,
waar mogelijk, aansluiting bij elkaars ambities. Door intergemeentelijke samenwerking, waardoor
efficiënter en effectiever gewerkt wordt, wordt de dienstverlening naar onze inwoners verbeterd.
Takendiscussie
Het is de realiteit en een trend dat regionale samenwerkingsverbanden aan alle kanten ontstaan.
Deze ontwikkeling is stevig ingezet en zet door. Het is en blijft belangrijk om steeds te kijken of
regionale samenwerking tot meer efficiëntie en of effectiviteit leiden. De intensiteit van de
samenwerking kan per programma, thema of onderwerp verschillen. De strategische visie biedt een
overzicht op regionale samenwerking , samenwerkingscriteria en inzicht op regie en sturing die bij
regionale samenwerking komt kijken. Zo kunnen we gefundeerd voor beleidstaken en ook voor
uitvoeringstaken een keuze maken om deze anders te organiseren.
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Regionale samenwerking BOA’s
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie – Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Regionale samenwerking
Burgemeester
Tomas Ooijevaar
Vraag 15:
Wat zijn de kansen van een regionale pool
handhavers/toezichthouders?
Met de activiteiten in dit programma willen we
de volgende maatschappelijke effecten
bereiken:
a. Er is een woon- en leefomgeving gecreëerd
waar iedereen zich prettig en veilig voelt.
b. De vijf O's hebben de verantwoordelijkheid
voor hun leefomgeving opgepakt.
Onze doelstelling is het verminderen van regels
en vergunningen en daardoor minder - maar wel
strikte en efficiënte - handhaving. Daarnaast
leidt de samenwerking met de vijf O's tot
aanpassingen in de regelgeving, tot minder en
vereenvoudigde regels. Handhaving vindt waar
mogelijk ook in samenwerking met partners
plaats.
Het gaat om samenwerking!
Ja (Breda, Zundert)
Ja
N.v.t.
Ja

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Doorlopend
Gesprekken met gemeente Breda en Zundert voor samenwerking boa-taken in februari geweest. Positieve insteek. In
de loop van 2013 wellicht convenant mits toestemming Justitie (15)
Toezichthouders /vergunningverleners Milieu gaan in 2013 over naar de Regionale Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant (GR) en worden regionaal ingezet (15)
Resultaten gesprekken met Roosendaal en Moerdijk: mogelijkheden tot samenwerking op gebied van bouwen. Concrete
afspraak met Roosendaal voor bouwconstructie. (15)
Actualiseren
prioriteiten samen met het college en de raad ten aanzien van de situatie, problematiek en beperkingen op het gebied
van o.a. de Algemene plaatselijke verordening en toezicht openbaar gebied.
Er wordt altijd gewerkt met een werkprogramma. Gewijzigde prioriteiten kunnen evt. tot aanpassing programma
leiden. (15)

Oktober 2012
Gesprekken over
samenwerkingsopties
t.a.v. de boa’s met
Breda
(15)

Oktober 2012
Gesprekken over de
mogelijkheid tot een
gezamenlijke pool van
toezichthouders op
het gebied van
Bouwen met
Moerdijk
(15)

December 2012
Streven en bestuurlijk
speerpunt:
samenwerkingsconstructie in het
kader van vuurwerk
met Breda
(15)
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Inhoudelijk resultaat:
Regionale samenwerking BOA’s om kwetsbaarheid te verminderen en kwaliteit te verhogen.
Hoe is de aanpak (geweest)
Met de besluitvorming over de begroting 2011 is met ingang van 1 januari 2011 de beschikbare
capaciteit van de boa’s door de raad teruggebracht van 6 naar 4 fte. Een team van 4 fte is relatief
kwetsbaar indien er sprake is van een samenloop van evenementen.
Er is eind 2012 en begin 2013 contact geweest met Rucphen, Zundert en Moerdijk om te zien onder
welke condities een regionale poule van boa’s zinvol en mogelijk kan zijn. De conclusie is dat
samenwerking geen voordelen biedt voor Etten-Leur.
Daarom is er nu contact met Breda en Zundert. Vanuit Breda is in eerste instantie positief gereageerd
om een regionale poule te starten, op basis van een convenant. Een convenant biedt wellicht
mogelijkheden om op praktische wijze de samenwerking gestalte te geven zonder dat de individuele
boa per gemeente aangesteld c.q. bevoegd moet zijn. Het ministerie van Justitie dient hiervoor
toestemming te geven. In de loop van 2013 kan hierover duidelijkheid bestaan, en kan wellicht het
convenant gesloten worden.
Vervolg
De gesprekken met Breda lopen tegelijkertijd met een toekomstverkenning over de invulling van de
functie als BOA. Er wordt een keuze gemaakt of Etten-Leur de repressieve handhaver of preventieve
handhaver/ gastheer wil. Hierbij wordt ook gekeken of BOA’s in dienst blijven van de gemeente
Etten-Leur of dat er gebruik gemaakt gaat worden van inhuur. De bedoeling is om In de kadernota
hier duidelijkheid over te geven.
Eurokansen
In geval van regionale samenwerking zou in de toekomst sprake kunnen zijn van gezamenlijke
indienstneming van boa’s, in vaste dienst dan wel tijdelijke inhuur, waardoor kostenvoordeel kan
ontstaan. Ook bij gezamenlijke aanbesteding van bedrijfskleding, trainingen e.d. zou kostenvoordeel
kunnen ontstaan.
Kwaliteit
Doordat er samengewerkt gaat worden en gebruik gemaakt wordt van elkaars capaciteit zal de
kwaliteit van de BOA’s toenemen. Er wordt geleerd van elkaars goede voorbeelden, de juiste mensen
zitten op de juiste plek qua taak en er kan meegedraaid worden in gezamenlijke opleidings/trainingsprogramma’s.
Tijd
Nvt
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Er is samenwerking gezocht met buurgemeenten om onze taken efficiënter en effectiever uit te
voeren. Deze samenwerking biedt onze organisatie de mogelijkheid een proactieve verbinder te
worden tussen de 5 O’s, waarin gelijkwaardigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid centraal
staan.
Takendiscussie
In de samenwerking wordt ons ambitieniveau bereikt door de gedeelde verantwoordelijkheid
binnen de 5 O’s. Met deze doelstelling als basis ligt regionale samenwerking voor de hand.
58

Daadkracht met oog voor lokale ondernemers!
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie –
Richtinggevende uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Regionale samenwerking
Jan van Hal
Jurgen Trouw
Vraag 20:
Hoe kan door schaalvergroting, met oog voor
lokale ondernemers, meer daadkracht
gerealiseerd worden.
Met de activiteiten in dit programma willen we
de volgende maatschappelijke effecten
bereiken:
a. De dienstverlening staat op een hoog
niveau en is duurzaam ingericht.
b. De openbare ruimte wordt door de
gebruikers als veilig en prettig
ervaren/positief gewaardeerd;
De overheid treedt terug, dit leidt tot een
actieve rol van partners en inwoners bij het
beheer van het openbaar gebied. Dit vraagt om
een cultuuromslag bij alle partners. Goede
initiatieven worden beloond en gewaardeerd.
Verder kan door regionale samenwerking
schaalvoordeel behaald worden.
Het gaat om balans! Het gaat om andere rollen!
Ja
Ja
Ja
Ja

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
1 Juli 2013
Voorstel tot verbeteringen t.a.v. het
openbaar gebied om lokale
ondernemers meer te betrekken
waarbij o.a. aanpassingen in het
inkoopbeleid nodig kunnen zijn
(20)

1 Juli 2013
Start uitwerking van het
vervolgtraject op basis van de
verbetervoorstellen. De looptijd
is afhankelijk van de
actiepunten
(20)

Hoe is de aanpak (geweest)
Het definitieve inkoopbeleid is aangeleverd voor de vergadercyclus van 2 april 2013. Daarnaast wordt
hard gewerkt aan het door het college vast te stellen deel van het beleid, het besluit ex artikel 13A
Financiële verordening (hierna: Inkoopbesluit). Tijdens de brainstormbijeenkomst op 9 januari is er
ambtelijk op aangedrongen om de inkoopregels zo makkelijk mogelijk toepasbaar te maken en is
verzocht om het terugdringen van administratieve lasten voor de organisatie. Op 25 januari 2013
heeft een bijeenkomst met lokale ondernemers plaatsgevonden. Deze bijeenkomst zal een vervolg
krijgen in het tweede kwartaal met als doel de uitwerking van het inkoopbeleid verder toe te lichten.
De concrete uitwerking van het concept-beleid wordt vastgelegd in het Inkoopbesluit. In dit besluit
worden de kaders vertaald naar concrete normen.
Verder wordt er in het kader van reclamebeleid in de openbare ruimte in overleg met de
ondernemers bekeken op welke wijze wellicht inkomsten kunnen worden verhoogd door reclame59

uitingen toe te staan in ruil voor bijvoorbeeld aanlegkosten. Ook dit zal in het tweede kwartaal
helder moeten worden.
Conform planning zullen voorstellen tot verbetering voor 1 juli gereed dienen te zijn voor
implementatie.
Eurokansen
Met het nieuwe inkoopbeleid koopt de gemeente effectief en efficiënt in. De inspanningen en
uitgaven moeten daadwerkelijke bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. De kosten
moeten hierbij in redelijke verhouding tot de opbrengsten en het beheersen en verlagen van de
gemeentelijke middelen staan.
Door reclame uitingen meer toe te staan in het openbaar gebied kunnen aanleg- en
onderhoudskosten bespaard worden.
Kwaliteit
Inkoop moet ondersteunend zijn aan het gehele prestatieniveau van de gemeente. Door op een
bewuste en zakelijke wijze om te gaan met inkoop wordt er gestreefd naar een professioneel
opdrachtgeverschap, die in uitdrukking komt tot betrokkenheid bij de inkoopambitie, beslagvaardige
besluitvorming, adequaat risicomanagement, vertrouwen in de contractant en in wederzijds respect
tussen de gemeente en de contractant.
Voorkomen moet worden dat door reclame-uitingen de uitstraling van het openbaar gebied
kwalitatief achteruit gaat. Dat vraagt dus om duidelijke spelregels vooraf goed vast te leggen.
Tijd
Door het nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant
gemaakt, waardoor er een tijdsbesparing op zal treden bij toekomstige inkoopprocedures. Niet
alleen voor het ambtelijk apparaat, maar ook voor onze klanten.
Reclamebeleid in de openbare ruimte is een nieuwe activiteit die tijd gaat kosten.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Etten-Leur staat een duurzame ontwikkeling voor. Met de geldende criteria in het inkoopbeleid
kunnen we beter de balans vinden in de veerkracht en kwaliteit van natuur (planeet), het
lichamelijke en geestelijke welzijn van onze inwoners (persoon) en een gezonde economische
ontwikkeling (profijt). Tevens biedt het nieuwe inkoopbeleid de mogelijkheid om gelijkwaardig,
verantwoordelijk en vanuit vertrouwen binnen vooraf overeengekomen kaders te werken.
Reclamebeleid biedt onze ondernemers meer mogelijkheden zich te uiten en kan bijdragen aan het
behoud van het voorzieningennivo met minder middelen.
Takendiscussie
Op deze manier toont de gemeente oog voor zijn lokale ondernemers. Binnen de wettelijke regels
van aanbestedingsbeleid maken wij ondernemers alert op inkoopkansen in de gemeente zelf.
Met verruiming van reclameuitingen in het openbaar gebied bieden we lokale ondernemers meer
kansen zich te profileren.
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Gezamenlijke Werkorganisatie Werk en Inkomen
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie – Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Regionale samenwerking
H. van Rijnbach de-Groot
Michiel Puts
Vraag 58:
Hoe schaalvoordelen zijn te behalen door
uitvoeringstaken regionaal of in een
samenwerkingsverband uit te voeren?
a. Met de activiteiten in dit programma willen
we de volgende maatschappelijke effecten
bereiken:Iedereen doet iets voor zijn/haar
uitkering en levert daarmee een bijdrage
aan de samenleving;
b. Iedereen doet iets voor zijn/haar uitkering
en levert daarmee een bijdrage aan de
samenleving.
Onze doelstelling is dat iedereen participeert in
de samenleving en dat dit beloond wordt. We
benutten kansen van regionalisering.
Het gaat over mensen! Het gaat om
samenwerking! Het gaat om andere rollen!
Ja
Ja
Ja
Ja

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Resultaat tijdlijn
Doorlopend
Samenwerking onderwijs en ondernemers ten behoeve
van het realiseren van meer arbeidsplaatsen (58)

Doorlopend
Pilot gezamenlijke organisatie Werk en
Inkomen (58)

Inhoudelijk resultaat
Vormen van één gezamenlijke organisatie Werk en Inkomen, waar naast het werkplein ook de
backofficies van de deelnemende gemeenten worden samengevoegd.
Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening garanderen op het werkplein waarbij de integratie
van de backoffices noodzakelijk zijn;
Vorming van één gezamenlijke werkorganisatie draagt bij aan een kwalitatief betere en
klantvriendelijke dienstverlening aan de klant
Door vorming van een gezamenlijke werkorganisatie zijn op termijn (aanzienlijke) financiële
besparingen te realiseren
Door de vorming van één gezamenlijke werkorganisatie vergroten betrokken gemeenten de
kans een eigen werkplein voor de regio te behouden en daarmee de mogelijkheid
zeggenschap en invloed te behouden op de uitvoering van de lokale sociale zekerheid.
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Hoe is de aanpak (geweest)
Aanpak
Op basis van dit onderzoek hebben de gemeente opdracht gegeven de organisatie Werk & Inkomen
vorm te gaan geven. De implementatie van de organisatie verloopt als volgt:
September 2012 – juni 2013
Voorbereiden oprichten gemeenschappelijke regeling
Voorbereiden bedrijfsvoering en planning- en controlcyclus
Voorbereiden ondersteunen overhead door de deelnemende gemeenten
Voorbereiden ICT- integratie en aanbesteding ICT- applicatie
Januari 2013 – mei 2013
Personele inpassing
Oktober 2012 – mei 2013
Voorbereiden integratie werkprocessen
Voorbereiden huisvesting
Gedurende het hele proces worden opdrachtgevers, klanten en medewerkers geïnformeerd.
Eurokansen
Één van de doelstellingen is het realiseren van financiële besparingen. Daarbij kan gedacht worden
aan besparingen op de personele lasten, huisvestingskosten, ICT en andere organisatiekosten. De
grootste kostenreductie wordt bij de grootste uitgavenpost gerealiseerd. Namelijk het personeel.
Zoals geldt voor de totale exploitatie, zal de samenvoeging tot een gezamenlijke werkorganisatie
betekenen dat, na aanloopkosten van 2 jaar, voor de afzonderlijke gemeenten uiteindelijk een
structurele besparing op de bedrijfsvoering ontstaat vanaf het derde jaar dat de gezamenlijke
organisatie operationeel is.
Kwaliteit & Tijd
Aanleiding voor de samenwerking was de opdracht van de rijksoverheid tot het oprichten van een
regionaal Werkplein en het streven van Halderberge (sloot 2012 aan), Moerdijk, Rucphen en Zundert
naar het verbeteren van de resultaten in termen van terugdringen c.q. beperken van de
uitkeringsafhankelijkheid door het vergroten van de uitstroom naar werk.
Om dit te realiseren is er begin 2009 ingestemd met de startnotitie samenwerken Werk en Inkomen.
Dit heeft geleid tot een onderzoek naar de voordelen van samenwerken. Hieruit kwam dat de
samenwerking leidt tot:
Een klantvriendelijke dienstverlening (gemeten door hogere klanttevredenheid);
Kortere doorlooptijden dienstverlening;
Professionalisering en verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering;
Aanzienlijke toename uitstroom WWB-ers naar werk;
Beperking instroom in de WWB.
De voorlopige samenwerking toont dat de uitstroom naar werk sinds de start van samenwerken sterk
is toegenomen en dat in termen van bedrijfsvoering als uitkeringslasten de samenwerking een
duidelijk positief effect heeft. Gebleken is dat de samenwerking aan de voorkant werd bemoeilijkt
door de toenmalige organisatorische inbedding. Gesteld kan worden dat het samenvoegen van de
backofficies een noodzakelijke voorwaarde is voor doorontwikkeling van de werkpleinsamenwerking.
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Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
De wensen en behoeften van onze inwoners staan centraal. Bij mensen die niet zelfredzaam zijn zet
de gemeente eerst in op het versterken van de eigen kracht. Er is samenwerking gezocht met
buurgemeenten om onze taken efficiënter en effectiever uit te voeren. Deze samenwerking biedt
onze organisatie de mogelijkheid een proactieve verbinder te worden tussen de 5 O’s, waarin
gelijkwaardigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid centraal staan.
Takendiscussie
Het domein van de lokale sociale zekerheid is sterk in beweging. Ontwikkelingen als de WWV,
herstructurering van de Wet sociale werkvoorziening, de terugtrekking van het UWV-Werkbedrijf en
de aanzienlijke rijksbezuinigingen die op gemeenten afkomen, maken dat gemeenten meer
verantwoordelijkheden krijgen, maar minder middelen om daaraan te kunnen voldoen. Om ook in de
toekomst een kwalitatief goede en betaalbare dienstverlening te kunnen bieden , is verdergaande
samenwerking noodzakelijk.
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Daadkracht door schaalvergroting
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie – Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Regionale samenwerking
Burgemeester
Kees Vissers
Vraag 64:
Hoe kan door schaalvergroting meer daadkracht
gerealiseerd worden?
Met de activiteiten in dit programma willen we
het volgende maatschappelijke effect bereiken:
We willen een duurzame samenleving bereiken
waarin ecologie, algemeen welbevinden en
economie in balans zijn; dit betekent een
gezonde omgeving voor inwoners, werknemers,
recreanten en natuur.
De gemeente stimuleert meer duurzame en
meer energiezuinige toepassingen en
implementatie van Natuur- en Milieuonderwijs
in het lespakket van de scholen. Agrarisch
landschapsbeheer wordt overgelaten aan
gebruikers en eigenaren van het buitengebied.
Deregulering biedt meer ruimte aan creativiteit
en vernieuwing. Die regels die gehandhaafd
blijven, worden strenger gecontroleerd.
Het gaat om balans!
Ja
Ja
Geen
Ja

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
1 Januari 2013
Dit is een landelijke streefdatum voor:
Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB). Deze OMWB gaat
voor onze gemeente alle vergunnings,toezichts- en handhavingstaken op
milieugebied verrichten
(64, 71)

Hoe is de aanpak (geweest)
Het jaar 2013 moet gezien worden als startjaar. De medewerkers
zullen pas in de loop van dit jaar overgaan naar de OMWB, tot die
tijd zullen de werkzaamheden nog door de eigen medewerkers –
nog in dienst van de gemeente – worden verricht.

De ontwerpbegroting 2013 en de doorkijk meerjarenraming 20142016 is in de tweede helft van februari aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft
op 26 februari 2013 een zienswijze op de ontwerpbegroting 2013 ingediend.
Dit heeft geleid tot de volgende aandachtspunten vanuit de raad:
- In 2013 wordt een negatief resultaat voorzien vanwege het uurtarief die de OMWB hanteert.
Dit tekort moet binnen de begroting van de OMWB worden opgevangen.
- Onzekerheden zijn er nog in geval van personele en ICT-kosten. Eventuele tegenvallers
moeten binnen de begroting van de OMWB worden opgevangen.
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Door de crisis worden minder bouwactiviteiten verwacht. Mocht dit gevolgen hebben voor
het takenpakket en daardoor de uitgaven dalen dient dit ten gunste van de deelnemende
gemeenten te komen.
Voorts is nadrukkelijk aangegeven dat de korting op het gemeentefonds voor wat betreft de
uitvoering van de VTH-taken ten minste gelijk dient te zijn aan het te behalen efficiencyvoordeel.
Vervolg
De OMWB zal zich moeten gaan bewijzen en het zal moeten blijken of dit tot meer daadkracht en
schaalvoordelen gaat leiden wat betreft kwaliteit, dienstverlening en kosten. Met het overdragen van
de VTH-taken milieu wordt gestreeft naar een efficiëntere uitvoering van deze taken. Daarmee wordt
voldaan aan de kwaliteitscriteria zoals die in opdracht van het Ministerie van I&M zijn geformuleerd
en naar verwachting in wetgeving vastgelegd gaan worden.
Mede op verzoek van de raad komt de OMWB in 2014 met een plan van aanpak waarin zowel de te
bereiken kwaliteitsverbetering als het tempo en de omvang van de efficiëntietaakstelling van de
OMWB nader is gespecificeerd.
Belangrijk is om als gemeente voldoende regie te houden op de OMWB. De vraag is of dit gaat
lukken. Het college gaat de OMWB nauwlettend volgen en de raad hiervan op de hoogte houden.
Natuurlijke momenten waarop dit gebeurt zijn de jaarrekening en de ontwerpbegroting. Bij
eventuele afwijkingen, zowel in positieve als negatieve zin, wordt de raad op tijd geïnformeerd. In de
zienswijze heeft de gemeenteraad daarin nadrukkelijk om verzocht.
Eurokansen & kwaliteit
De OMWB heeft als opdracht om een verbetering in stand te brengen in de dienstverlening en
verhoging van de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken (milieu) en daarmee een bijdrage te
leveren aan een betere werk- en leefomgeving en anderzijds een efficiëntie voordeel te behalen. In
de ontwerpbegroting is een kostenreductie van 3% vanaf 2015 als efficiëntietaakstelling. In de
zienswijze wordt door de gemeenteraad aangedrongen op een efficiencyvoordeel dat tenminste
gelijk is aan de korting op het gemeentefonds, dit is meer dan de eerder genoemde 3 %.

Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Etten-Leur staat een duurzame ontwikkeling voor. De samenwerking met andere gemeenten door
middel van de OMWB op het gebied van milieu zorgt ervoor dat we hier beter op in kunnen spelen.
Door de OMWB kunnen we beter de balans vinden in de veerkracht en kwaliteit van natuur
(planeet), het lichamelijke en geestelijke welzijn van onze inwoners (persoon) en een gezonde
economische ontwikkeling (profijt).
Takendiscussie
De gemeente zoekt voor milieu en natuur steeds meer samenwerking met de regio en partners. De
ambitie met betrekking tot milieubeheer wordt door het inzetten van de OMWB vergroot. Door
schaalvergroting ontstaat meer daadkracht.

65

Toetsing omgevingsvergunning
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie –
Richtinggevende uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Regionale samenwerking
Burgemeester
Kees Vissers
Vraag 71:
Kan de toetsing van omgevingsvergunningen aan
gecertificeerde bedrijven worden overgelaten?
In hoeverre zijn er in regionaal verband op het
gebied van vergunningverlening
samenwerkingsvoordelen te behalen?
Met de activiteiten in dit programma willen we
de volgende maatschappelijke effecten
bereiken:
a. Woningeigenaren en huurders wonen zo
lang mogelijk zelfstandig en betaalbaar in
hun vertrouwde omgeving.
b. Burgers wonen in een veilige en gezonde
leefomgeving met een hoge mate van
tevredenheid.
c. Meer betrokkenheid van inwoners bij hun
buurt en wijk, hetgeen o.a. blijkt uit
initiatieven door bewoners.
Onze doelstelling is inwoners te stimuleren om
initiatief te nemen op het gebied van bouwen en
wonen. Daarnaast stimuleren we
kwaliteitsverbetering op wijkniveau en
binnenstedelijke vernieuwing. Ook biedt de
gemeente meer ruimte aan creativiteit en
vernieuwing door deregulering.
Het gaat om andere rollen!
Nee
N.v.t. (i.v.m. ontwikkeling wetgeving)
N.v.t. (i.v.m. ontwikkeling wetgeving)
N.v.t. (i.v.m. ontwikkeling wetgeving)

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Er is geen specifiek resultaat in de tijdlijn benoemd, want we zijn in afwachting van landelijke wet- en
regelgeving. De ontwikkelingen in de nieuwe wet- en regelgeving worden gevolgd. Verder wordt
onderzoek gedaan naar overdracht van VTH-taken bouwregelgeving naar OMWB, andere gemeente
of het verhuren van eigen diensten.
Hoe is de aanpak (geweest)
Het kabinet wil dat de marktpartijen meer verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de
bouw. De andere manier van werken is nodig omdat bij de vergunningverlening en het toezicht
rondom de bouw nu vaak sprake is van een onduidelijke rolverdeling. Het kabinet wil dat de
opdrachtgevers hun bouwplannen niet meer aan de gemeente hoeven voor te leggen. Dit kan als ze
zelf garant staan voor de bouwkwaliteit tot en met de oplevering van het gebouw. Hiervoor
ontwikkelt het ministerie van BZK nieuwe wetten en regels die naar verwachting in 2014 gaat
gelden.
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Afhankelijk van de ontwikkeling van de OMWB wordt onderzocht of met andere gemeenten een
samenwerkingsverband of pool van bijvoorbeeld constructeurs kan worden gevormd. Ook kan onze
gemeenten eventueel diensten aan andere gemeenten aan gaan bieden.
De gemeente Etten-Leur volgt de ontwikkelingen rond de nieuwe wet- en regelgeving. Wellicht dat in
later stadium zelfs een rol vervuld kan worden als pilot gemeente.
Eurokansen
n.v.t.
Kwaliteit
n.v.t.
Tijd
n.v.t.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Afhankelijk van de ontwikkeling in wet- en regelgeving gaat het hier voornamelijk over andere rollen.
Het plan is dat opdrachtgevers zelf kunnen kiezen of ze toetsing en toezicht op de bouw zelf laten
uitvoeren of dat ze dit laten doen door de gemeente.
Takendiscussie
De uitvoering kan aan gecertificeerde bedrijven overgelaten worden of aan de OMWB. Dit is
afhankelijk van de landelijke en regionale ontwikkeling in samenwerking en regelgeving.
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Tijdlijn Samenwerking Bestuurlijk
Burger/Overheidsparticipatie
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag
Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak
Toekomstvisie

Partners betrokken
Eurokansen

Tijd

Kwaliteit

Samenwerking bestuurlijk
Burgemeester
Saskia de Smet
Vraag 1:
Waar kunnen we overheidsparticipatie toepassen?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
h. Het vertrouwen in de overheid is groot omdat de taken op een
volwaardige en gelijkwaardige wijze worden uitgevoerd
uitgaande van eigen verantwoordelijkheid van de vijf O’s.
i. Verbindend besturen levert efficiency en/of
effectiviteitvoordelen op.
Onze doelstelling is het realiseren van een compacte, zakelijk
gestuurde bestuurlijke organisatie, die in positie is om op
hoofdlijnen te besturen.
Het gaat om mensen: de wensen en behoeften van onze
inwoners staan centraal.
Het gaat om samenwerking: er zijn slimme verbanden tussen
diverse partijen.
Het gaat om een andere rolverdeling: er is een andere verdeling
van taken en verantwoordelijkheden tussen onze inwoners,
ondernemers, onderwijs, (maatschappelijke) organisaties en
overheid (vijf O‟s).
Ja: adviesraden, wijkverenigingen, geïnteresseerde inwoners
Op termijn zorgt overheidsparticipatie voor een initiatiefrijke
samenleving waarbij partners/inwoners zelf initiatieven nemen die
gemeentelijke taken minder relevant of nodig maken. Eurokansen
zijn alleen op termijn te verwachten.
Ook voor tijdsbesteding geldt dat er juist eerst een investering in
tijd nodig is. Dit vraagt om prioritering. Door tijd te investeren in
de opbouw van initiatieven en overheidsparticipatie, kan op
termijn juist tijd gewonnen worden door de gedeelde
verantwoordelijkheid in taken.
Juist in kwaliteit is als eerst winst te behalen. Door te investeren in
de relatie met de partners kan de kwaliteit van samenwerking en
daarmee de kwaliteit van taken en initiatieven worden verhoogd.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Maart 2013
Opstellen
raadsopdracht gereed (1)

2 April 2013
Vaststellen
raadsopdracht Nota
Burgerparticipatie (1)

24/25 Juni 2013
Vaststelling Nota
burgerparticipatie door
gemeenteraad (1)
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Hoe is de aanpak (geweest)
Eind 2012 is begonnen met een oriëntatie op wat nodig is om een nieuwe nota burgerparticipatie op
te stellen. Begin 2013 is op basis daarvan een raadsopdracht opgesteld die op 4 maart in de
infobijeenkomst van de gemeenteraad is gepresenteerd. In de timing is rekening gehouden met het
feit dat de regionale rekenkamer in 2012 een onderzoek heeft gedaan naar de burgerparticipatie in
Etten-Leur en ook op 4 maart haar rapportage presenteert aan de gemeenteraad. De aanbevelingen
uit die rapportage moeten worden meegenomen in de nieuwe nota.
Vanuit de toekomstvisie en takendiscussie is nadrukkelijk uitgegaan van overheidsparticipatie. Dat
heeft te maken met het feit dat de toekomstvisie uitgaat van mensen, samenwerking en andere
rollen, met andere woorden een actieve samenleving die elkaars initiatieven ondersteunen en zelf
verantwoordelijkheid nemen voor hun rol daarin. Des te belangrijker dus om in te zetten op het
gesprek met partners en in de relatie tussen overheid en partners.
De verbetering van burgerparticipatie, de wens om te komen tot meer overheidsparticipatie en een
initiatiefrijke samenleving, en het belang van de relatie tussen de partners heeft geleid tot de opzet
van de raadsopdracht zoals deze op 4 maart 2013 is gepresenteerd.
Met het vaststellen van de nota burger/overheidsparticipatie wordt een begin gemaakt met de groei
van initiatieven en overheidsparticipatie. Het vervolg zal bestaan uit het verder opbouwen. De
communicatieve infrastructuur zal worden uitgebouwd en aangepast en zowel de gemeente als de
partners moeten leren werken met de nieuwe spelregels en afspraken. De nota markeert het begin
van een veranderingstraject dat tijd kost. Leren en verbeteren is daarin een belangrijk element.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Overheidsparticipatie gaat over mensen, samenwerken en andere rollen. Drie van de kernbegrippen
uit de toekomstvisie
“De wensen en behoeften van onze inwoners staan centraal. We luisteren naar de wensen van de
mensen en zetten actief in op het (nog) beter leren kennen van hun behoeftes.
De gemeente creëert maximale ruimte zodat inwoners hun eigen behoe e en wensen zelf kunnen
realiseren.
Slimme verbanden tussen diverse partners zijn tot stand gekomen. De 5 O’s hebben, ieder vanuit de
eigen kracht, deze samenwerking gezocht en versterkt.
De rol van de overheid, en dus ook van de gemeente Etten-Leur, is na 2012 sterk veranderd. Er is een
andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen onze inwoners, gemeente,
professionele instellingen en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen.”
Verder wordt in de toekomstvisie nadrukkelijk stilgestaan bij meedoen, meepraten en meebeslissen.
Via verschillende kanalen wordt over thema’s gepraat door verschillende partners, particuliere
initiatieven zijn niet meer weg te denken en de gemeente stemt besluitvorming en beleid af op wat
de samenleving belangrijk vindt. Sociale netwerken, zowel fysiek als virtueel, spelen een grote rol.
De gemeente zelf is een kleine organisatie die veel meer aanwezig is in de wijken en maakt deel uit
van sociale netwerken. Er wordt gesproken over initiatieven van de gemeente om alle ideeen en
problemen in de wijk te bespreken met inwoners en afspraken over wie wat gaat doen om het aan te
pakken. De gemeente moet daarbij creatief gebruik maken van nieuwe communicatiemiddelen.
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Takendiscussie
Het actiepunt levert een concrete bijdrage aan de maatschappelijke effecten die in de takendiscussie
zijn benoemd:
 Het vertrouwen in de overheid is groot omdat de taken op een volwaardige en gelijkwaardige
wijze worden uitgevoerd uitgaande van eigen verantwoordelijkheid van de vijf O‟s.
 Verbindend besturen levert efficiency en/of effectiviteitvoordelen op.

Door overheidsparticipatie goed toe te passen, door vaker en beter in te spelen op initiatieven in de
samenleving en door te investeren in de relatie tussen overheid en partners, kan vertrouwen in de
overheid groeien en kunnen taken in samenwerking met partners worden uitgevoerd. Verbindend
besturen, in dit geval in een goede relatie en in samenwerking met partners, is voor alle partners
efficiënter en lever een beter effect op. Hier moet wel bij worden aangetekend dat dit niet een
kwestie is van zakelijke implementatie. Vertrouwen moet groeien en de gemeente zal daarin moeten
investeren. Deze investering is deels gericht op het verbeteren van infrastructuur, maar vooral
gericht op het investeren in de onderlinge relatie.
In de toekomstvisie en takendiscussie wordt expliciet gesteld dat er meer aandacht moet komen
voor overheidsparticipatie. De titel van de nota die wordt opgesteld maakt duidelijk dat de
uitgangspunten en acties daarop gericht moeten zijn. Daarmee wordt heel concreet gegeven aan de
richtinggevende uitspraak in de takendiscussie: onderzoek de mogelijkheden van
overheidsparticipatie (burgers betrekken indien nodig de overheid bij hun initiatieven en niet
andersom). In de nota wordt de basis gelegd om dit in de toekomst mogelijk te maken.
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Vermindering bestuurlijke drukte
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag
Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak
Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Samenwerking bestuurlijk
Burgemeester
Wim Voeten
Vraag 2:
Hoe kunnen we bestuurlijke drukte verminderen?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Het vertrouwen in de overheid is groot omdat de taken op een
volwaardige en gelijkwaardige wijze worden uitgevoerd
uitgaande van eigen verantwoordelijkheid van de vijf O’s.
b. Verbindend besturen levert efficiency en/of
effectiviteitvoordelen op.
Onze doelstelling is het realiseren van een compacte, zakelijk
gestuurde bestuurlijke organisatie, die in positie is om op
hoofdlijnen te besturen.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om andere rollen’.
Moet nog worden opgepakt
Geen
Moet blijken uit onderzoek.
Moet blijken uit onderzoek.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
15 November 2012
Start onderzoek naar
bestuurlijke drukte (2)

1 April 2013
Advies op basis van
onderzoek naar
bestuurlijke drukte (2)

Hoe is de aanpak (geweest)
De beantwoording van deze onderzoeksvraag kent als tastbaar eindresultaat: het vaststellen van
nota waarin voorstellen worden gedaan om de bestuurlijke drukte te verminderen.
In de literatuur over bestuurlijke drukte wordt een onderscheid gemaakt in:
 verticaal: teveel bestuurslagen (Rijk, Provincie, Gemeente en (eventueel) tussenliggende
regionale verbanden) met onduidelijke onderlinge taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden houden zich met een beleidsveld bezig
 horizontaal: teveel partijen en instanties in de breedte betrokken bij besluitvorming, zonder
regie op de keten en zonder dat doorzettingsmacht is gedefinieerd.

Naast deze twee vormen van bestuurlijke drukte is er op basis van lokale ervaringen zoals
gesignaleerd in het presidium van 8 november 2012 nog een derde vorm van bestuurlijke drukte te
onderscheiden, die ik hier interne bestuurlijke drukte noem. Bij deze vorm gaat het erom dat de
verschillende bestuursorganen (gemeenteraad, college en burgemeester) elkaar goed willen
informeren (en controleren) inzake hun taakuitoefening. Gevolg is dat door leden van de
verschillende bestuursorganen erg veel vergaderingen (moeten) worden bijgewoond.
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Om tot een goede nota te komen dienen we beter inzicht te krijgen van betrokken daar waar het
gaat om hun ervaringen met de drie voornoemde vormen van bestuurlijke drukte. Het gaat er van
zowel om de vraag of elke van de drie genoemde vormen in Etten-Leur wordt ervaren als de vraag
welke suggesties er zijn om de bestuurlijke drukte te verminderen teneinde de effectiviteit en de
efficiency te vergroten. Om deze informatie boven water te krijgen is het houden van interviews met
raads- en collegeleden maar ook met directies en/of bestuurders van samenwerkingsverbanden
onontbeerlijk.
Opstellen leidraad
Om interviews op een goede wijze te kunnen houden dient een gespreksleidraad te worden
opgesteld.
Interviews
Nadat de gespreksleidraad is opgesteld dienen interviews te worden afgenomen met:
 Een lid van elke in de raad vertegenwoordigde fractie
 Het college van B&W
 Het managementteam
 Een directeur of bestuurder van elk samenwerkingsverband waarin Etten-Leur deelneemt
 Een interview met de verantwoordelijk gedeputeerde (Bert Pauli) en de verantwoordelijke
provinciale ambtenaar (Eric van den Boogaart)
Analyseren interviewresultaten
Nadat van alle interviews gespreksverslagen zijn gemaakt dient een analyse gemaakt te worden om
vast te stellen
 Hoe nadrukkelijk de drie vormen van bestuurlijke drukte worden ervaren
 Welke wensen er zijn om de drie vormen van bestuurlijke drukte terug te dringen
 Welke uitgangspunten kunnen worden herleid uit de interviews om de bestuurlijke drukte
terug te brengen
Opstellen nota
Op basis van de uitgevoerde analyse wordt een adviesnota opgesteld
Planning (incl. eventuele mijlpalen en beslismomenten)
Vaststellen plan van aanpak door projectorganisatie Gereed 1 februari 2013
Opstellen gespreksleidraad
Gereed 1 april 2013
Interviews
Gereed 1 mei 2013
Analyseren interviewresultaten
Gereed 1 juli 2013
Adviesnota
Gereed 1 oktober 2013
Risicoanalyse en maatregelen
Bestuurlijke drukte is een onderwerp dat Etten-Leur (uitgezonderd de interne bestuurlijke drukte)
niet alleen aan kan pakken. Daarom is het essentieel dat ook externen meewerken aan het
onderzoek en bereid zijn op basis van onderzoeksresultaten nader de dialoog aan te gaan om de
bestuurlijke drukte echt aan te pakken. Daarom is het van belang om het plan van aanpak nadat is
vastgesteld aan alle betrokkenen te zenden met het verzoek eventuele wensen en suggesties vooraf
kenbaar te maken.
Daarnaast is tijdens het proces een goede communicatie vereist omdat draagvlak gedurende het
gehele onderzoekstraject maar zeker daarna van essentieel belang is. Door een goede communicatie
moet bewerkstelligd worden dat alle betrokkenen daadwerkelijk aan de slag gaan om de bestuurlijke
drukte terug te dringen.
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Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
De uitwerking van dit actiepunt draagt bij aan de andere invulling van de rollen.
Takendiscussie
De inhoud van het project draagt bij aan de doelstelling van het behalen van efficiency en
effectiviteitsvoordelen door het anders invullen van de rollen.
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Samenwerking rekenkamerfunctie
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag
Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak
Toekomstvisie
Partners betrokken

Eurokansen
Tijd

Kwaliteit

Samenwerking bestuurlijk
Burgemeester
Wim Voeten
Vraag 3:
Hoe kan de rekenkamerfunctie ingevuld worden?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
c. Het vertrouwen in de overheid is groot omdat de taken op een
volwaardige en gelijkwaardige wijze worden uitgevoerd
uitgaande van eigen verantwoordelijkheid van de vijf O’s.
d. Verbindend besturen levert efficiency en/of
effectiviteitvoordelen op.
Onze doelstelling is het realiseren van een compacte, zakelijk
gestuurde bestuurlijke organisatie, die in positie is om op
hoofdlijnen te besturen.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om samenwerken’.
Ja. Gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Geertruidenberg,
Halderberge, Moerdijk Oosterhout, Roosendaal, Rucphen en
Zundert
Geen structurele mogelijk wel incidentele
Er wordt in de toekomst jaarlijks één onderzoek uitgevoerd in
plaats van één onderzoek en één quick scan. Hierdoor zal de
ambtelijke tijdsinvestering afnemen.
Door de gekozen nieuwe samenwerking waarbij een onderzoek
altijd in meerdere gemeenten wordt gehouden, wordt het beter
mogelijk om te benchmarken en daarmee van andere gemeenten
te leren.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Juli 2012
Start onderzoek
naar kosten en
samenwerking
rekenkamer in
West-Brabant
(3)

1 April 2013
Voorstel ten aanzien van de kosten en
samenwerking op het gebied van de
rekenkamer in West-Brabant (3)

Hoe is de aanpak (geweest)
De start wordt gevormd door de evaluatie van de samenwerking in de Rekenkamer West-Brabant
door de negen deelnemende gemeenten (Bergen op Zoom, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk
Oosterhout, Roosendaal, Rucphen en Zundert). Uit deze evaluatie bleek in algemene zin dat alle
gemeenteraden voornemens waren om de samenwerking door te zetten maar dat ook alle raden
bezuinigingen wilden realiseren. Om deze twee uitgangspunten met elkaar te verenigen, is een
voorstel ontwikkeld uitgaande van het afnemen van één onderzoek per jaar en het laten vervallen
van de quick scans. Tevens is onderzocht of ook een andere gemeente i.c. de gemeente Breda
aansluiting kon vinden bij de Rekenkamer West-Brabant. Dit om het draagvlak te vergroten en de
financiële lasten per gemeente te verlagen.
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De gemeente Breda heeft de eigen lokale rekenkamer geëvalueerd. In het kader van deze evaluatie is
tevens de mogelijkheid van aansluiting bij de Rekenkamer West-Brabant betrokken. Op basis van de
evaluatie heeft de gemeente Breda besloten de eigen lokale rekenkamer te continueren.
Het voorstel om de samenwerking in de Rekenkamer West-Brabant weer voor vier jaar te
continueren, waarbij per gemeente jaarlijks één onderzoek wordt uitgevoerd en een soortgelijk
onderzoek in meerdere gemeenten wordt uitgevoerd is in procedure gebracht bij de oorspronkelijke
deelnemers (Bergen op Zoom, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk Oosterhout, Roosendaal,
Rucphen en Zundert). Uiteindelijk hebben de gemeenteraden van Rucphen en Zundert besloten de
samenwerking niet te continueren. Op basis van het afhaken van deze twee gemeenten is opnieuw
onderhandeld met de Rekenkamer West-Brabant om te zien hoe met de financiële gevolgen van het
afhaken van deze gemeenten wordt omgegaan. Met de rekenkamer is afgesproken dat de kosten
voor de 7 gemeenten gelijk blijven aan de kosten zoals in het raadsvoorstel opgenomen. Dit betekent
dat de rekenkamer de vermindering van de bijdrage aan de vaste kosten van de rekenkamer binnen
de eigen bedrijfsvoering opvangt.
Inmiddels is het jaarplan 2013 uitgekomen. Hieruit blijkt dat zes van de zeven gemeenten kiezen voor
hetzelfde onderzoeksonderwerp, te weten risicomanagement. Met de rekenkamer is afgesproken
dat bekeken wordt of een deel van het onderzoeksbudget 2013 terug kan vloeien naar de
deelnemende gemeenten. Hierover zal in de loop van 2013 duidelijkheid komen. In de begroting
2014 (bijlage 2e berap 2013) of in de jaarrekening 2013 zal hierover worden gerapporteerd.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
De uitwerking van dit actiepunt draagt bij aan de samenwerking.
Takendiscussie
De inhoud van het project draagt bij aan de doelstelling van het behalen van efficiency en
effectiviteitsvoordelen door verbindend te besturen. Eén van de mogelijkheden om deze doelstelling
te realiseren is de invulling van de rekenkamer(commissie).
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KlantContactCenter (KCC) BERM-gemeenten
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag
Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak
Toekomstvisie

Partners betrokken
Eurokansen
Tijd

Kwaliteit

Bestuurlijk
Burgemeester
Huib de Korte
Vraag 6: Welke zaken kunnen in regionaal verband opgepakt
worden? (Programma 2)
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Het vertrouwen in de overheid is vergroot
b. De dienstverlening is tijds- en plaatsonafhankelijk, transparant,
excellent en is daardoor nagenoeg onzichtbaar.
Onze doelstelling is het verminderen van de regels, procedures en
bureaucratie. Daarnaast besteden we meer uit en werken we meer
samen, zowel lokaal, regionaal als landelijk.
Het project draagt met name bij aan de uitgangspunten: ‘Het gaat
over mensen’, ‘het gaat over samenwerking’ en ‘het gaat om
andere rollen’.
Ja, BERM-gemeenten (Naast Etten-Leur de gemeenten Bergen op
Zoom, Roosendaal en Moerdijk)
Ja
Door schaalvergroting wordt de zogenoemde luchtvariatie in
processen klantcontacten kleiner. Luchtvariatie is de tijd waarin
een medewerker klantcontact niet bezig is met een klantcontact
omdat er geen telefoon binnen komt, geen balieklant is, e.d.
Door klantcontacten van de backoffice (vakafdelingen van de
gemeenten) over te brengen naar het KCC ontstaat een besparing
in tijd in de backoffice die vanwege de inefficiency groter is dan de
tijd die in het KCC effectief nodig is voor het klantcontact.
Door een efficiënte en effectieve organisatie van dienstverlening,
wordt de kwaliteit van dienstverlening hoger.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
1 Januari 2013
Start KCC BER+
Kanalen telefonie en
digitaal
Uitvoering nog in eigen
organisatie (6, 7)

1 April 2013
KCC BER+
uitvoering kanalen telefonie
en digitaal KCC BER+ gaan
telefoons van elkaar
overnemen (6, 7)

1 Oktober 2013
KCC BER+
Doorgroei naar
aparte
organisatie (6, 7,
10, 11)

1 Januari 2014
Uitbreiding KCC
BER+ met
kanalen balie
en post (6, 7)

1 Januari 2015
KCC BER+
volledig
operationeel
(6, 7, 10, 11)

Hoe is de aanpak (geweest)
In 2010 hebben de gemeentebesturen van Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal (de
zogenoemde BERM-gemeenten) opdracht gegeven om de samenwerking op dienstverlening te
verkennen.
De drie gemeentebesturen hebben hiertoe gekozen voor een ‘koplopersstrategie’ (andere
gemeenten kunnen naderhand aansluiten).
In 2011 is een businesscase opgesteld in opdracht van de drie gemeentebesturen, waarin de
haalbaarheid van een regionaal KCC is verkend. Er is eerst een voorgenomen besluit genomen door
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de colleges van Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal voor de vorming van een regionaal KCC,
en om advies gevraagd aan de Ondernemingsraad, alvorens een definitief besluit te nemen.
In december 2011 hebben de drie gemeentebesturen een definitief besluit genomen en een
bestuursopdracht aan de gezamenlijke directies gegeven om te komen tot de vorming van een
gezamenlijk KCC BER-gemeenten. De deelnemende gemeenten van de RWB zijn toen geïnformeerd
over de mogelijkheid tot aansluiting bij het gezamenlijk KCC.
In 2012 is de gemeente Moerdijk aangesloten bij dit initiatief. Vanaf dat moment wordt gesproken
over het KCC BERM-gemeenten.
Na de bestuursopdracht is een programmaorganisatie KCC BERM-gemeenten ingericht, die bezig is
met diverse activiteiten om te komen tot de inrichting van het KCC. Bij die activiteiten is onder
andere te denken aan HRM, organisatie, ICT, producten en diensten.
Dit jaar, 2013, is te beschouwen als een bouwjaar, waarin ICT-systemen in gebruik genomen worden,
medewerkers geselecteerd, opgeleid en begeleid worden, een kennissysteem met een producten- en
dienstcatalogus, vraag- antwoordcombinaties en beslisbomen gevuld en onderhouden gaan worden.
In 2013 wordt begonnen met de uitvoering van de kanalen telefonie en digitaal, waarna in 2014 de
kanalen balie en post volgen.
Een belangrijk besluit dat de gemeentebesturen dit jaar moeten nemen is welke juridische entiteit en
organisatievorm en –inbedding gekozen wordt voor het KCC BERM-gemeenten. De verdere invulling
en uitwerking van de organisatie en HRM-aspecten is in grote mate afhankelijk van de keuze daarin.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
“Mensen zijn zelfredzaam en willen die ruimte ook hebben. Bij degene die niet volledig zelfredzaam
is, zet de gemeente eerst in op het versterken van de eigen kracht. Daar waar dit niet voldoende is,
zorgt de gemeente voor extra ondersteuning.”
“Intergemeentelijke samenwerking is gezocht om taken effectiever of efficiënter op regionale
schaal uit te voeren. Essentieel uitgangspunt was dat hiermee onze inwoners beter bediend
konden worden. Voor die opgaven waar samenwerking tussen de negentien gemeenten in
de regio West-Brabant noodzakelijk was, is daartoe ook besloten. Daar waar een kleiner
schaalniveau voldoende was, is de samenwerking in (sub)regionale allianties vormgegeven. De
samenwerking binnen de dienstverlening heeft veel betekend voor de flexibiliteit.”
“Systemen en processen zijn geïntegreerd. De gemeente werkt nauw samen met andere
gemeenten en overheden, ketenpartners, bedrijven en instellingen. De gemeente laat andere
partijen doen waar ze beter in zijn. Dat werkt efficiënt en komt tegemoet aan de hoge
ambities op het gebied van dienstverlening. Goede dienstverlening is snel, goedkoop en op de
persoon afgestemd. Het werkt gemakkelijk en mensen hebben er dus geen last van. Er zijn
verschillende oplossingen voor verschillende vragen. Wie haast heeft, gaat voor een snelle oplossing.
Wie niet langs kan komen, laat het thuis bezorgen.”
Takendiscussie
De inhoud van het project draagt bij aan efficiënte en effectieve organisatie van dienstverlening,
waarbij de kwaliteit van dienstverlening hoger wordt. Samenwerking gemeenten is nodig gelet op de
grote investeringen die we in de toekomst moeten doen om onze dienstverlening op peil te houden.
Zowel qua geld als capaciteit is dat alleen niet meer te doen en dus wordt gekozen voor een
regionale aanpak in dit geval met de BERM gemeenten.
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Programma ambitie dienstverlening
Deelprojecten:
- Digitalisering en i-NUP (voorwaardenscheppend)
- Interne dienstverlening
- Hostmanship
- Betrokkenheid klanten in dienstverlening
- Regionaal KCC BERM-gemeenten (hiervoor is een specifiek formulier opgenomen)
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak
Toekomstvisie

Partners betrokken

Eurokansen
Tijd

Kwaliteit

Bestuurlijk
Burgemeester
Huib de Korte
6. Welke zaken kunnen in regionaal verband opgepakt worden?
7. In het kader van de ontwikkeling van het KCC; hoe bevorderen
we plaats- en tijdsonafhankelijke publieksdienstverlening?
8. Welke taken en producten (en de bijbehorende leges) schaffen
we af?
9. Welke regels en taken kunnen worden afgeschaft of anders
ingevuld?
10. Op welke manier en via welke kanalen brengen we de
dienstverlening dicht bij de inwoners?
11. Welke zaken kunnen inwoners of anderen doen en laten we
aan hen over?
Met het project Dienstverlening willen we bijdragen aan het
bereiken van de volgende maatschappelijke effecten:
1. Het vertrouwen in de overheid is vergroot
2. De dienstverlening is plaats- en tijdsonafhankelijk,
transparant, excellent en is daardoor nagenoeg onzichtbaar.
Onze doelstelling is het verminderen van de regels, procedures en
bureaucratie. Daarnaast besteden we meer uit en werken we meer
samen, zowel lokaal, regionaal als landelijk.
Het project draagt met name bij aan de uitgangspunten: ‘Het gaat
over mensen’, ‘het gaat over samenwerking’ en ‘het gaat om
andere rollen’.
Ja, in verband met pilot proces overlijden en uitvaart:
uitvaartondernemers/-verzorgers, natuursteenhandel en stichting
begraafplaatsen en crematoria West-Brabant.
Kennisdeling: kwaliteitsoverleg dienstverlening RWB.
Ja
Ja, doordat processen lean gemaakt worden en waar mogelijk
regels en taken kunnen worden afgeschaft.
Meer hostmanship kan betekenen dat er in sommige gevallen iets
meer tijd nodig is, hetgeen echter meer kwaliteit in dienstverlening
oplevert.
Door een efficiënte en effectieve organisatie van dienstverlening,
wordt de kwaliteit van dienstverlening hoger.
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Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Juli 2012
Raadsbesluit
vaststelling
Ambitie
Dienstverlening
2012-2015 (6, 7, 8,
10, 11)

1 Oktober 2012
Start Project
Interne
Dienstverlening
(7)

15 November 2012
Vastgesteld
Programmaplan/Plan
van Aanpak Ambitie
Dienstverlening
2012-2015 (6, 7, 8,
10, 11)

15 November 2012
Start Project
Burgerparticipatie
in Dienstverlening
(7, 10, 11)

1 Januari
2013
Start Project
Hostmanship
(7, 10, 11)

Eind 2014
Afronding
Project Edienstverlening
en digitalisering
(6, 7, 10 ,11)

Behalve voor het project regionaal KCC BERM-gemeenten zijn er voor de projecten interne
dienstverlening, hostmanship en burgerparticipatie in dienstverlening nog geen concrete resultaten
benoemd. Deze zijn te herleiden uit de door de raad in 2012 vastgestelde ambitie dienstverlening
gemeente Etten-Leur 2-012-2015 en gebeurt bij de vaststelling van het programma ambitie
dienstverlening.
Hoe is de aanpak (geweest)
De onderzoeksvragen 6) en 7) worden vooral opgepakt in het project regionaal KCC BERMgemeenten.
De onderzoeksvragen 8) t/m 11) liggen in elkaars verlengde en overlappen elkaar op onderdelen.
Tegelijkertijd lopen hier ook de onderzoeksvragen 12), 13) en 70) uit de tijdlijn deregeluring in mee.
Er is gestart met een pilot met het proces aangifte overlijden en het uitvaartproces. Doel is om aan
de hand van de leerpunten uit deze aanpak successievelijk andere processen aan te pakken.
Voor aangifte overlijden en het uitvaartproces is op 14 januari 2013 een workshop gehouden met
diverse partners, waaronder uitvaartondernemers/-verzorgers, natuursteenhandel en stichting
begraafplaatsen en crematoria West-Brabant. Voor vereenvoudiging van de aangifte overlijden en
mogelijke afschaffing van de vergunning voor het plaatsen van gedenktekens zijn in maart 2013
vervolgbijeenkomsten gepland.
De projecten interne dienstverlening en hostmanship geven geen direct antwoord op de
onderzoeksvragen. Ze kunnen als voorwaardenscheppend en ondersteunend gezien worden voor de
doelstelling in de ambitie dienstverlening en hetgeen we willen bereiken volgens de toekomstvisie.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
“Mensen zijn zelfredzaam en willen die ruimte ook hebben. Bij degene die niet volledig zelfredzaam
is, zet de gemeente eerst in op het versterken van de eigen kracht. Daar waar dit niet voldoende is,
zorgt de gemeente voor extra ondersteuning.”
“Intergemeentelijke samenwerking is gezocht om taken effectiever of efficiënter op regionale
schaal uit te voeren. Essentieel uitgangspunt was dat hiermee onze inwoners beter bediend
konden worden. Voor die opgaven waar samenwerking tussen de negentien gemeenten in
de regio West-Brabant noodzakelijk was, is daartoe ook besloten. Daar waar een kleiner
schaalniveau voldoende was, is de samenwerking in (sub)regionale allianties vormgegeven. De
samenwerking binnen de dienstverlening heeft veel betekend voor de flexibiliteit.”
“Systemen en processen zijn geïntegreerd. De gemeente werkt nauw samen met andere
gemeenten en overheden, ketenpartners, bedrijven en instellingen. De gemeente laat andere
partijen doen waar ze beter in zijn. Dat werkt efficiënt en komt tegemoet aan de hoge
ambities op het gebied van dienstverlening. Goede dienstverlening is snel, goedkoop en op de
persoon afgestemd. Het werkt gemakkelijk en mensen hebben er dus geen last van. Er zijn
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verschillende oplossingen voor verschillende vragen. Wie haast heeft, gaat voor een snelle oplossing.
Wie niet langs kan komen, laat het thuis bezorgen.”
Takendiscussie
De inhoud van het project draagt bij aan efficiënte en effectieve organisatie van dienstverlening,
waarbij de kwaliteit van dienstverlening hoger wordt.
Diverse ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de gemeentelijke dienstverlening in de afgelopen
jaren is verbeterd. Vooral de toenemende digitalisering draagt bij aan meer gemak voor burgers,
bedrijven en instellingen. Toch wil Etten-Leur zeker de mens in beeld houden. Maatwerk blijft het
sleutelwoord. Daarom is aandacht voor hostmanship nodig. Het begrip “hostmanship” is vrij te
vertalen als ‘gastvrijheid’ en ‘werkelijk van meer betekenis willen zijn voor de individuele klant’. Ook
de kwaliteit van de interne dienstverlening heeft effect op de externe dienstverlening.
De subtitel van de door de raad vastgestelde “Ambitie Dienstverlening gemeente Etten-Leur 20122015”, te weten:“Antwoord© en Dialoog”, is een knipoog naar de aandacht die gevraagd wordt voor
burgerparticipatie in dienstverlening. Zo wil men wil de opstelling van een programma
dienstverlening in de geest van de toekomstvisie laten gebeuren; dit wil zeggen in samenspraak met
onze samenwerkingspartners en onze inwoners.
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Terugdringen inefficiënte geldstromen
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag
Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Bestuurlijk
Wethouder Van Hal
Angela Verschuren
Vraag 72:
waar inefficiënte geldstromen plaatsvinden
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
We willen een goede balans tussen de prijs (lokale lasten) en het
kwaliteitsniveau (voorzieningenniveau diverse beleidsvelden)
bereiken.
Onze doelstelling is inefficiënte geldstromen te stoppen. De
administratie wordt transparanter ingericht, waardoor een beter
inzicht ontstaat in de verhouding tussen kosten en kwaliteit van de
producten
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om andere rollen’.
Nee, interne aangelegenheid
ja
ja
ja

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Geen
Hoe is de aanpak (geweest)
In de organisatie is een project processen & informatievoorziening gestart met als doel alle
processen beschreven te krijgen en vervolgens de processen te beoordelen op “lean”. Dat betekent
dat voor elk proces nagegaan wordt of elke stap in het proces wel toegevoegde waarde heeft, of de
overheid wel een rol moet hebben in het proces.
In het najaar heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle aanwezige processen, in het eerste
kwartaal 2013 is begonnen met het beschrijven. In de loop van 2013 zal het lean maken van
processen verder aandacht gaan krijgen. Als project zal dit meegenomen worden in de
vervolgopdracht van de ombouw begroting. Ook is de verwachting dat door het transparanter maken
van de begroting en de vereenvoudiging van de planning & controlcyclus een beter inzicht ontstaat in
onlogische of overbodige administratieve geldstromen die geen toegevoegde waarde hebben en dus
onnodig tijd kosten.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Het resultaat moet zijn dat we de bedrijfsvoering maximaal doorgelicht hebben op efficiency zodat
we maximale kwaliteit tegen minimale kosten kunnen garanderen. Op deze manier draagt het bij aan
het verder aanscherpen van de rol van de overheid in de diverse processen en draagt het bij aan een
kostenbesparing in de bedrijfsvoering.
Toekomstvisie
Het draagt bij aan de veranderende rol van de overheid in de diverse processen.

82

Takendiscussie
Het draagt bij aan kritisch beoordelen van de rol van de overheid in processen alsmede een efficiënte
uitvoering van taken in de interne organisatie.
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Kosten-Kwaliteit transparant
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Bestuurlijk
Wethouder Van Hal
Angela Verschuren (Middelen)
Vraag 73:
Hoe de administratie transparanter ingericht kan worden,
waardoor een beter inzicht ontstaat in de verhouding tussen
kosten en kwaliteit van de producten
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
We willen een goede balans tussen de prijs (lokale lasten) en het
kwaliteitsniveau (voorzieningenniveau diverse beleidsvelden)
bereiken.
Onze doelstelling is inefficiënte geldstromen te stoppen. De
administratie wordt transparanter ingericht, waardoor een beter
inzicht ontstaat in de verhouding tussen kosten en kwaliteit van de
producten
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om balans’ en het gaat om “rollen”
Ja, accountant
Geen
Ja
Ja

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Onderzoek de begroting van de gemeente Etten-Leur en richt deze opnieuw in vanaf de basis (zero
based) op grond van een heldere en eenduidige productindeling waarbij de producten worden
samengebracht in een compacte en logische indeling op programmaniveau. Formuleer hierbij
tevens een concept indeling van programma’s.
Het resultaat vormt de basis voor de begroting 2014. Tevens zal een vereenvoudiging van de
planning & control documenten plaatsvinden aan de hand van de te formuleren wensen/
behoeften vanuit de raad. Het resultaat van beide trajecten geeft inzicht bij de mogelijke keuzes in
het kader van de takendiscussie.
Hoe is de aanpak (geweest)
In het plan van aanpak ombouw begroting is aangegeven op welke wijze wij in de periode van 1
oktober 2012 tot 1 april 2013 de begroting opnieuw gaan inrichten. Na een beschrijving van het doel
is de interne projectorganisatie beschreven. Vervolgens zijn de stappen benoemd om te komen tot
het eindresultaat, te weten een hernieuwde begrotingsopzet met een productopbouw die de
mogelijkheid biedt afgewogen keuzes te maken in het te voeren productenaanbod. De
projectorganisatie wordt ook benut voor de uitvoering van de opdracht van het auditcommittee om
te komen tot een vereenvoudiging van de planning & controll producten.
De werkgroep raadsprogramma heeft het proces zowel qua voortgang als inhoud begeleid. Op 25
februari 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorgestelde vereenvoudiging planning &
control en de nieuwe programma-indeling van de begroting. Hiermee is de basis gelegd voor de
verdere uitwerking in de kadernota.
Verder wordt geconstateerd dat het gewenst is om het proces van kadernota 2014-2017, begroting
2014 en opstellen beleidsverkenning in een vervolgopdracht onder te brengen en tezamen met
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processen & informatiemanagement en aanpak bezuinigingen centraal te bewaken op voortgang en
integraliteit. Deze opdracht loopt door van 1 april 2013 tot 1 januari 2015.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Het draagt bij aan een gezonde financiële balans van onze gemeente, waarbij door de
transparantheid van de begroting eenvoudiger keuzes gemaakt kunnen worden over de rollen.
Takendiscussie
Door een transparantere begroting en door het accent meer op de presentatie in een oogopslag te
leggen ontstaat een beter inzicht in de relatie tussen de wat-vraag en de hoe-vraag en wordt
duidelijker wat een bepaalde taak kost. Door dit verbeterde inzicht is het makkelijker keuzes te
maken bij bijvoorbeeld een nieuwe bezuinigingronde.
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Belasting innen
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag
Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Bestuurlijk
Wethouder Van Hal
Jos Geboers (BCO)
Vraag 74:
Of en op welke wijze we onze belastingen efficiënter kunnen innen
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
We willen een goede balans tussen de prijs (lokale lasten) en het
kwaliteitsniveau (voorzieningenniveau diverse beleidsvelden)
bereiken.
Onze doelstelling is inefficiënte geldstromen te stoppen. De
administratie wordt transparanter ingericht, waardoor een beter
inzicht ontstaat in de verhouding tussen kosten en kwaliteit van de
producten
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om andere rollen’.
Ja, Belastingsamenwerking West Brabant
Geen
Geen
Geen

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Geen
Hoe is de aanpak (geweest)
Met ingang van belastingjaar 2012 verzorgt de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)de
heffing en invordering van belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ voor de gemeente EttenLeur. Etten-Leur was nadeelgemeente. Wij worden in het nadeel door de andere deelnemers
gecompenseerd. Met ingang van het begrotingsjaar 2014 is Etten-Leur ook voordeelgemeente. Dit
houdt in dat de bijdrage aan de BWB in 2014 lager is dan de uitgaven in de begroting 2008.
De BWB volgt de ontwikkelingen op het gebied van waardebepaling. De werkwijze zoals bijvoorbeeld
in Tilburg met zelfwaardering levert niet direct financiële voordelen op. Tegenover minder uitgaven
voor bezwaarschriften staan extra kosten voor afstemming met de belastingplichtigen bij de
waardebepaling.
Afschaffen van de OZB is geen optie omdat dan miljoenen aan inkomsten misgelopen worden.
Wettelijk is bepaald hoe de heffing van de OZB plaatsvindt.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Niet.
Toekomstvisie
Met behoud ozbinkomsten wordt de meerjarenbegroting in balans gehouden.
Takendiscussie
De huidige werkwijze wordt voortgezet via de Belastingsamenwerking West-Brabant.
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OZB anders waarderen
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag
Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Bestuurlijk
Wethouder Van Hal
Jos Geboers (BCO)
Vraag 75:
de mogelijkheid voor efficiëntere waardebepaling van de OZB
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
We willen een goede balans tussen de prijs (lokale lasten) en het
kwaliteitsniveau (voorzieningenniveau diverse beleidsvelden)
bereiken.
Onze doelstelling is inefficiënte geldstromen te stoppen. De
administratie wordt transparanter ingericht, waardoor een beter
inzicht ontstaat in de verhouding tussen kosten en kwaliteit van de
producten
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om andere rollen’.
Ja, Belastingsamenwerking West Brabant
Geen
Geen
Geen

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Geen
Hoe is de aanpak (geweest)
De Belastingsamenwerking West-Brabant volgt de ontwikkelingen op het gebied van
waardebepaling. De werkwijze zoals bijvoorbeeld in Tilburg met zelfwaardering levert niet direct
financiële voordelen op. Tegenover minder uitgaven voor bezwaarschriften staan extra kosten voor
afstemming met de belastingplichtigen bij de waardebepaling.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Niet.
Toekomstvisie
Met behoud ozbinkomsten wordt de meerjarenbegroting in balans gehouden.
Takendiscussie
De huidige werkwijze wordt voortgezet via de Belastingsamenwerking West-Brabant.
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Tijdlijn Samenwerking Fysiek
Beheer openbare ruimte
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Samenwerking Fysiek
Jan van Hal
Mieke Alblas
Vraag 16:
Hoe kan het beheer van de openbare ruimte en parkeerbeheer
overgelaten worden aan partners en hoe kan bewustwording
gestimuleerd worden bij gebruikers?
Vraag 18:
Waar kunnen we onderhoud overlaten aan de marktsector?
Vraag 28:
Hoe kan in samenwerking met de O’s het beheer en onderhoud
van bedrijventerreinen en winkelcentra versterkt worden?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
Voor vraag 16 en 18:
a. De openbare ruimte wordt door de gebruikers als veilig en
prettig ervaren / positief gewaardeerd. (P. 4)
b. De dienstverlening staat op een hoog niveau en is duurzaam
ingericht.
Voor vraag 28:
a. Er wordt voorzien in de lokale en regionale vraag naar
werkgelegenheid;
b. Een aantrekkelijk winkelhart dat functioneert als regionaal
shoppingcentrum waar nieuwe winkels de plaats in hebben
genomen van verdwenen winkels, waar de markten en
kermissen floreren en wijkcentra functioneren als
geconcentreerde eenheden in de behoefte van het gebied.
Voor vraag 16 en 18: De overheid treedt terug, dit leidt tot een
actieve rol van partners en inwoners bij het beheer van het
openbaar gebied. Dit vraagt om een cultuuromslag bij alle
partners. Goede initiatieven worden beloond en gewaardeerd.
Verder kan door regionale samenwerking schaalvoordeel behaald
worden.
Voor vraag 28: Onze doelstelling is onze regionale
werkgelegenheidsfunctie te versterken. Deregulering biedt meer
ruimte aan creativiteit en vernieuwing. Daarnaast is het doel om
Etten-Leur als regionaal shoppingcentrum te versterken.
Het project draagt met name bij aan de uitgangspunten: ‘Het gaat
om andere rollen’ en het gaat om samenwerken.
Ja, WEL, ondernemers, inwoners
Uitgangspunt is budgettair neutraal
Mogelijk tijdwinst
Uitgangspunt is behoud van de huidige kwaliteit
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Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Eind 2012
Raadsvoorstel Gemeentelijk
AfvalbeheerPlan in de raad (gestoeld op
huidige wetgeving en techniek en op de
resultaten van de uitgezette proeven) (16)

Juli 2013
Gereed:
Inventarisatie welk onderhoud
en beheer overgelaten kan
worden aan partners.
(16, 18, 28)

Hoe is de aanpak (geweest)
Het eerste document zal een inventarisatie zijn van welk beheer overgelaten kan worden aan
partners. Dit kan gaan van geen afvalbakken in de woonwijken (burgers houden het zelf schoon) tot
aan parkmanagement op Vosdonk (bedrijven regelen onderhoud). Per onderdeel zal dit uitgewerkt
zijn op verschillende facetten zoals juridisch, financieel maar ook op bereidheid van de partners (voor
zover dat van te voren te meten en bepalend is). Hierbij zal ook worden ingegaan op lopende
contracten, zodat een beeld ontstaat van het daadwerkelijke moment van heroverweging.
Het tweede document zal een overzicht zijn van welke acties daadwerkelijk uitgevoerd zijn en
ingebed in een andere organisatie dan de gemeente of op een andere wijze gerealiseerd zijn.
Bewustwording
Bewustwording is vaak een zaak van communicatie. Voor de diverse onderdelen van het beheer van
de Openbare Ruimte en parkeerbeheer zal, om het beheer te verbeteren, bekeken worden of een
communicatieplan zinvol is. Het verwijderen van afvalbakken heeft een directe link naar de burger,
terwijl parkmanagement Vosdonk de burger nauwelijks raakt.
Overigens wordt de bewustwording rond afval meegenomen met het project “Hoe kan
bewustwording van het scheidingsgedrag bij afvalbeheer verder gestimuleerd worden?”
Resultaat
Het eerste document – de inventarisatie – zal rond 1 juli 2013 zijn afgerond.
De invoering van de kansrijke projecten zal een langer tijdsbeslag vergen en afhankelijk zijn van de
aard van de projecten. Bijvoorbeeld het feitelijk verwijderen van afvalbakken zal in een maand te
realiseren zijn, maar invoeren parkmanagement zal een langere doorlooptijd kennen. Voorgesteld
wordt, op basis van het eerste document, halfjaarlijks over de voortgang, aan de raad te rapporteren.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
De gemeente heeft een meer faciliterende en regisserende rol en een minder uitvoerende rol
gekregen.
Takendiscussie
16:
Het beheer van de openbare ruimte is te splitsen in professionele beheerders (opgenomen onder 18
en 28) en de burgers (wijkverenigingen e.d.). Deze laatste dient zo uitgewerkt te werden dat de
wijken gelijk behandeld worden (dus niet voor de ene wijk doen we alles en de andere doet veel zelf)
en blijven voldoen aan Beheren op Niveau.
Het contract abri’s loopt nog tot 31 juli 2016. Dit wordt al overgelaten aan externe partners.
Het onderhoud aan rotondes in ruil voor reclame is door het college in eerste instantie afgewezen,
mede omdat de rotondes zijn bestempeld als (onderdeel van het) kunstwerk.
Het parkeerbeheer wordt nader uitgewerkt in het komende Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
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De bewustwording speelt in alle andere opdrachten een grote rol. De grootste uitdaging ligt bij de
grootste groep, nl de burgers. Uit de burgerpeiling 2012 bleek namelijk dat men het minste tevreden
is – of in ieder geval minder dan in 2008 – over onderwerpen die betrekking hebben op netheid in de
wijk. Hier ligt dan ook direct een taak voor de burger zelf.
18:
Het onderhoud is al voor een groot deel uitbesteed aan diverse partners zoals bedrijven en
Werkvoorzieningschap, welke onder regie van de gemeente, de werkzaamheden realiseren.
28:
Winkelhart: Begin 2012 is het proces gestart voor de invoering van het centrummanagement (met
MKB en participanten winkelhart). Het beheer en onderhoud heeft daar ook een plek in en in dit
proces zal samen met ondernemers bekeken worden op welke wijze dit het beste kan plaatsvinden.
Bedrijventerreinen: ook daar wordt gestreefd naar een soort van parkmanagement of in ieder geval
een ondernemersfonds om vanuit dit fonds gezamenlijk zaken op te pakken zoals herstructurering
maar ook beheer en onderhoud van openbare ruimte.
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Afvalbeheer
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Samenwerking Fysiek
Jan van Hal
Peter van der Wegen
Vraag 17:
Hoe kan bewustwording van het scheidingsgedrag bij afvalbeheer
verder gestimuleerd worden?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
c. De openbare ruimte wordt door de gebruikers als veilig en
prettig / positief gewaardeerd.
d. De dienstverlening staat op een hoog niveau en is duurzaam
ingericht.
De overheid treedt terug, dit leidt tot een actieve rol van partners
en inwoners bij het beheer van het openbaar gebied. Dit vraagt om
een cultuuromslag bij alle partners. Goede initiatieven worden
beloond en gewaardeerd. Verder kan door regionale
samenwerking schaalvoordeel behaald worden.
Het gaat om mensen, balans en andere rollen
Ja, bedrijven, inwoners
Ja
Mogelijk tijdwinst
Uitgangspunt is behoud van de huidige kwaliteit

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Juli 2013
Start:
Opstellen Communicatieplan
van aanpak om bewustwording
te stimuleren (17)

2013
Uitvoering van de Acties om
bewustwording van het
scheidingsgedrag bij afvalbeheer te
creëren. De planning is afhankelijk van
de actie. (in relatie tot de nota
Afvalbeheer) (17)

Hoe is de aanpak (geweest)
Het beleid van de afvalinzameling is gestoeld op het Gemeentelijk Afvalbeleids Plan 2006 t/m 2010
(GAP) welke is vastgesteld op 20 februari 2006. Hierna heeft de raad op 21 december 2009 door het
besluit “In 2013 een nieuw Gemeentelijk Afvalbeheer Plan (GAP) op te stellen”, besloten dit
document een nieuwe einddatum te geven.
Hiervoor zal de raad een raadsopdracht worden aangeboden, waarin deze onderzoeksvraag, is
verwerkt.
Resultaat project
Zoals onder “Afbakening” genoemd gaat deze onderzoeksvraag meelopen met het opstellen van het
nieuwe Gemeentelijk AfvalbeheerPlan. Hiervoor heeft de raad op 29 oktober 2012 de raadsopdracht
vastgesteld, waarin de opzet van het onderzoek is opgenomen.
Als resultaat ontstaat er een Gemeentelijk Afvalbeleids Plan, welke enerzijds gestoeld is op de
huidige stand van wetgeving en techniek, maar ook op de resultaten van de in de wijken uitgezette
proeven.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
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Toekomstvisie
De gemeente heeft een meer facilitaire en regisserende rol en een minder uitvoerende rol gekregen.
Takendiscussie
De overheid treedt terug, dit leidt tot een actieve rol van partners en inwoners bij het beheer van het
openbaar gebied. Dit vraagt om een cultuuromslag bij alle partners. Goede initiatieven worden
beloond en gewaardeerd.
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Optimalisering van gebruik en inzet vervoermiddelen
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag
Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Samenwerking Fysiek
Jan van Hal
Peter de Leeuw
Wat zijn de mogelijkheden voor optimalisering van gebruik en inzet
van vervoersmiddelen? (21)
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Door een goed ingerichte (hoofd)wegen- en
fietspadenstructuur is de verkeersafwikkeling sterk verbeterd
waardoor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en
leefbaarheid is vergroot;
b. De mensen pakken eerder het openbaar vervoer dan de eigen
auto om zich zowel binnen als buiten de gemeente te
verplaatsen.
Onze doelstelling is, naast behoud van een goed wegennetwerk,
het optimaliseren van vervoersmiddelen. We bieden ruimte aan
creativiteit en vernieuwing door deregulering. Actieve participatie
wordt gewaardeerd en beloond.
Mensen/Balans
politie, Stichting Stokel, VVN, wijkbus, provincie, RWB,
Rijkswaterstaat
nee
neutraal
Stimulering van fiets en openbaar vervoer levert een bijdrage aan
het milieu

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
30 september 2013
Voorstel tot optimalisering van het gebruik en de inzet van
vervoersmiddelen (Loopt mee met het GVVP) (21)

Hoe is de aanpak (geweest)
De actualisering van het Gemeentelijk Verkeersen Vervoersplan zal in het voorjaar 2013 afgerond
worden zodat het in de raad van 30 september vast gesteld kan worden. In 2012 is een interactieve
bijeenkomst de start van het project geweest om tot actualisatie te komen.
Alle vervoersmiddelen komen in het GVVP aan bod.
De aanpak zal plaatsvinden in samenspraak met alle partners zowel in Etten-Leur (o.a. politie, stokel,
VVN, buurtbus etc) als extern (provincie, RWB, Rijkswaterstaat etc.)
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
De gemeente zal een duidelijke regierol houden als het gaat om de verantwoordelijkheid voor het
wegennetwerk. Dit zal wel in nauwe samenspraak en samenwerking met de diverse partners
gebeuren.
Takendiscussie
Verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn de pijlers onder het GVVP
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Kleinschalig Collectief Vervoer
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Samenwerking Fysiek
Jan van Hal
Peter de Leeuw
Of en hoe kan de inzet van kleinschalig Collectief Openbaar
vervoer zich richten op andere doelgroepen, dit in samenwerking
met ondernemers? Nu wordt het slechts ingezet in het kader van
de WMO, voor seniorenvervoer en het vrije reizigersvervoer. (22)
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Door een goed ingerichte (hoofd)wegen- en
fietspadenstructuur is de verkeersafwikkeling sterk verbeterd
waardoor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en
leefbaarheid is vergroot;
b. De mensen pakken eerder het openbaar vervoer dan de eigen
auto om zich zowel binnen als buiten de gemeente te
verplaatsen.
Onze doelstelling is, naast behoud van een goed wegennetwerk,
het optimaliseren van vervoersmiddelen. We bieden ruimte aan
creativiteit en vernieuwing door deregulering. Actieve participatie
wordt gewaardeerd en beloond.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om mensen en om andere rollen’.
politie, Stichting Stokel, VVN, wijkbus, provincie, RWB,
Rijkswaterstaat
nee
nee
Ja, verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
30 september 2013
Gereed:
Onderzoek of en hoe de inzet van Kleinschalig Collectief
Vervoer zich kan richten op andere doelgroepen (dit in
samenwerking met ondernemers)
Mogelijk leidt het onderzoek tot een voorstel
(Loopt mee met het GVVP) (22)

Hoe is de aanpak (geweest)
De actualisering van het Gemeentelijk Verkeersen Vervoersplan zal in het voorjaar 2013 afgerond
worden zodat het in de raad van 30 september
vast gesteld kan worden. In 2012 is een
interactieve bijeenkomst de start van het project
geweest om tot actualisatie te komen.

Een eerdere poging om KCV breder op te zetten is niet gelukt. Reden hiervoor is dat men het als een
overheidstaak ziet/zag om een en ander te regelen en te financieren. In het nieuwe denken past het
om dit onderdeel samen met de andere partners opnieuw op te pakken. Met name de ondernemers
en onderwijsinstellingen moeten dit ook op de agenda gaan zetten.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Breder inzetten van KCV past binnen het streven naar een leefbare samenleving.
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Takendiscussie
Verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn de pijlers onder het GVVP. Met name de
leefbaarheid en de bereikbaarheid zijn gebaat bij een bredere inzet van KCV
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Invoeren fietsleensysteem
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag
Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Samenwerking Fysiek
Jan van Hal
Peter de Leeuw
Wat zijn de mogelijkheden van het invoeren van een fietsleensysteem en het invoeren van gratis parkeren (23)
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Door een goed ingerichte (hoofd)wegen- en
fietspadenstructuur is de verkeersafwikkeling sterk verbeterd
waardoor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en
leefbaarheid is vergroot;
b. De mensen pakken eerder het openbaar vervoer dan de eigen
auto om zich zowel binnen als buiten de gemeente te
verplaatsen.
Onze doelstelling is, naast behoud van een goed wegennetwerk,
het optimaliseren van vervoersmiddelen. We bieden ruimte aan
creativiteit en vernieuwing door deregulering. Actieve participatie
wordt gewaardeerd en beloond.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om mensen’.
Stichting Stokel, VVN, RWB, NS
nee
nee
Ja, verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
30 september 2013
Gereed:
Onderzoek naar de mogelijkheden van het invoeren van een
fiets-leensysteem en het invoeren van gratis fietsparkeren
(Loopt mee met het GVVP) (23)

Hoe is de aanpak (geweest)
De actualisering van het Gemeentelijk Verkeersen Vervoersplan zal in het voorjaar 2013 afgerond
worden zodat het in de raad van 30 september
vast gesteld kan worden. In 2012 is een interactieve bijeenkomst de start van het project geweest
om tot actualisatie te komen.
In de eerste plaats zal onderzocht worden hoe in andere gemeentes dit systeem functioneert en wat
de resultaten zijn. Wat zijn de ervaringen, hoe is een en ander georganiseerd en wat zijn de kosten
die daarmee gemoeid zijn. Vervolgens zal dit leiden tot een voorstel waarbij alle voors- en tegens
tegen elkaar afgewogen worden. Dit plan zal uitgewerkt worden in samenspraak met diverse
partners, zoals stichting Stichting Stokel, NS en de RWB.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Het stimuleren van het fietsgebruik draagt bij aan een betere leefbaarheid. Samenwerking tussen de
diverse partners kan dit tot een succes maken.
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Takendiscussie
Verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn de pijlers onder het GVVP. Een
fietsleensysteem kan een extra service betekenen waardoor het gebruik van de fiets en het openbaar
vervoer gestimuleerd worden.
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Realiseren elektrische oplaadpunten
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag
Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Samenwerking Fysiek
Jan van Hal
Peter de Leeuw
Waar kunnen electrische laadpunten gerealiseerd worden (24)
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Door een goed ingerichte (hoofd)wegen- en
fietspadenstructuur is de verkeersafwikkeling sterk verbeterd
waardoor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en
leefbaarheid is vergroot;
b. De mensen pakken eerder het openbaar vervoer dan de eigen
auto om zich zowel binnen als buiten de gemeente te
verplaatsen.
Onze doelstelling is, naast behoud van een goed wegennetwerk,
het optimaliseren van vervoersmiddelen. We bieden ruimte aan
creativiteit en vernieuwing door deregulering. Actieve participatie
wordt gewaardeerd en beloond.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om balans’.
Stichting E-laad, inwoners
nee
nee
Ja, verbeteren leefbaarheid

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Juli 2013
In het voorjaar van 2013 worden 3 elektrische
laadpunten gerealiseerd als pilot. Evaluatie en
eventueel vervolg vindt plaats in 2014.
(Loopt mee met het GVVP) (24)

Hoe is de aanpak (geweest)
In samenwerking met de stichting E-laad worden in het
voorjaar van 2012 3 electrische oplaadpunten gerealiseerd.
Dit gebeurt op basis van concrete aanvragen van burgers en
in goed overleg met de aanvragers en de stichting E-laad zijn hiervoor geschikte lokaties bepaald.
Het functioneren van deze oplaadpunten zal gemonitoord worden en tevens zal gekeken worden
naar landelijke ontwikkelingen. Op basis van deze resultaten zal in 2014 gekeken worden of er een
uitgebreid netwerk van E-laadpunten opgezet moet worden verspreid over de diverse wijken. Bij een
positieve uitkomst zal dan in samenspraak met de wijkverenigingen gezocht worden naar geschikte
lokaties.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Het stimuleren van milieuvriendelijke vervoerswijzen.
Takendiscussie
Verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn de pijlers onder het GVVP. Met name de
leefbaarheid is gebaat bij een toename van electrisch rijden.
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Sanering verkeersborden
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag
Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Samenwerking Fysiek
Jan van Hal
Peter de Leeuw
Op welke manier gaan we dereguleren met behoud van
verkeersveiligheid (25)
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Door een goed ingerichte (hoofd)wegen- en
fietspadenstructuur is de verkeersafwikkeling sterk verbeterd
waardoor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en
leefbaarheid is vergroot;
b. De mensen pakken eerder het openbaar vervoer dan de eigen
auto om zich zowel binnen als buiten de gemeente te
verplaatsen.
Onze doelstelling is, naast behoud van een goed wegennetwerk,
het optimaliseren van vervoersmiddelen. We bieden ruimte aan
creativiteit en vernieuwing door deregulering. Actieve participatie
wordt gewaardeerd en beloond.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om balans’.
Landelijke overheid
Ja, minder regels kan minder borden betekenen
Ja, minder borden betekent minder beheer.
nee

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
30 september 2013
Gereed:
Beleidsuitgangspunten van
voorkomen van plaatsing van
overbodige verkeersborden
(Loopt mee met het GVVP) (25)

Doorlopend
Sanering van verkeersborden (planning
afhankelijk van de wijk) (25)

Hoe is de aanpak (geweest)
Een inventarisatie van alle borden in de gemeente heeft uitgewezen dat een aantal borden
gecombineerd kan worden met andere bevestigingspunten. Dit leidt dus tot minder palen en een
overzichtelijkere situatie, zonder dat de verkeersveiligheid wordt aangetast.
Daarnaast bepaald de landelijke wetgeving (wegenverkeerswet) of er ook daadwerkelijk minder
regels zullen komen. Op basis hiervan zal bekeken worden wat dit betekent voor het aantal borden
en de handhaving.
Ook wordt gekeken naar projecten in andere gemeentes waar door specifieke toepassingen algeheel
geldende regels uitsluitend op een aantal plaatsen wordt aangeduid.
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Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Minder regels leidt tot een overzichtelijkere situatie.
Takendiscussie
Het geheel levert een beperkte bijdrage aan een prettige en veilige leefomgeving.

100

Citymarketing en stadspromotie Etten-Leur
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd

Samenwerking Fysiek
Jan van Hal / Jean-Pierre Schouw
Peter de Leeuw
Hoe kan de aantrekkingskracht van Etten-Leur versterkt worden
waarbij aandacht moet zijn voor markten, kermissen,
evenementen, centrummanagement, funshoppen en een
ondernemersfonds? (27)
Wat zijn de mogelijkheden om de uitvoering van het toeristischrecreatief beleid over te laten aan particulier ondernemerschap?
(39)
Hoe kan de gemeente stadspromotie verder stimuleren door de
verbindende rol te vervullen en te dereguleren? (40)
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
Voor vraag 27:
a. Er wordt voorzien in de lokale en regionale vraag naar
werkgelegenheid;
b. Een aantrekkelijk winkelhart dat functioneert als regionaal
shoppingcentrum waar nieuwe winkels de plaats in hebben
genomen van verdwenen winkels, waar de markten en
kermissen floreren en wijkcentra functioneren als
geconcentreerde eenheden in de behoefte van het gebied.
Voor vraag 39 en 40:
a. Alle inwoners komen op een laagdrempelige manier in
aanraking met vormen van kunst en cultuur onder andere ter
bevordering van de sociale cohesie;
b. Etten-Leur is een aantrekkelijke gemeente voor inwoners en
bezoekers om in te recreëren.
Voor vraag 27: Onze doelstelling is onze regionale
werkgelegenheidsfunctie te versterken. Deregulering biedt meer
ruimte aan creativiteit en vernieuwing. Daarnaast is het doel om
Etten-Leur als regionaal shoppingcentrum te versterken.
Onze doelstelling is onze regionale werkgelegenheidsfunctie te
versterken. Deregulering biedt meer ruimte aan creativiteit en
vernieuwing. Daarnaast is het doel om Etten-Leur als regionaal
shoppingcentrum te versterken.
Voor vraag 39 en 40: We willen een aantrekkelijke gemeente zijn
en blijven met een aantrekkelijk toeristisch-recreatief en cultureel
aanbod. We leggen verbindingen tussen partners, brengen hen bij
elkaar en benutten regionale kansen. Daarnaast beheren en
gebruiken we accommodaties optimaal. uitgangspunt hierbij is dat
culturele accommodaties geprivatiseerd en overgedragen worden
aan partners.
Het gaat om samenwerken met alle partners.
Woonstichting, Nieuwe Nobelaer, MKB, IKE, RWB en inwoners.
Nee, dit project vraagt om een investering
Nee, dit project vraagt de komende tijd om een extra inspanning.
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Kwaliteit

Ja, we zetten Etten-Leur beter op de kaart.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
November 2013
Start onderzoek naar de
mogelijkheden van uitvoering van het
culturele en toeristisch-recreatief
beleid door particulier
ondernemerschap (39)

November 2013
Beleidsnota Cultuur, Toerisme en
Recreatie inclusief Plan van Aanpak
van Citymarketing in samenwerking
met verschillende partijen zoals de
Nieuwe Nobelaer, MKB en
Woonstichting. Stadspromotie wordt
hierin ook meegenomen. (27, 40)

December 2013
Gereed:
Onderzoek naar de mogelijkheden
van uitvoering van het culturele en
toeristisch-recreatief beleid door
particulier ondernemerschap (39)

Hoe is de aanpak (geweest)
Het onderdeel citymarketing is opgepakt door een student van de Fontys Economische Hogeschool
Tilburg en in dit voorjaar zal het resultaat gestalte krijgen.
Voor de beleidsnota is in samenwerking met vertegenwoordigers van MKB, RWB, Nieuwe
Nobelaer/VVV een plan van aanpak opgesteld. Inmiddels wordt dit uitgewerkt in een conceptnota.
De input uit de workshops in het kader van de takendiscussie wordt hierin meegenomen.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Het gaat om andere rollen en om samenwerken.
Takendiscussie
Zowel voor inwoners als voor bezoekers vormt de gemeente Etten-Leur een aantrekkelijke gemeente
om te recreëren.
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De energieagenda
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Samenwerking Fysiek
Jean-Pierre Schouw
Jac Beekers
Op welke wijze kunnen meer duurzame en meer energiezuinige
toepassingen verder gestimuleerd worden voor (gemeentelijke en
overige) activiteiten, waarbij ook gedacht wordt aan collectieve
aanpak en uitvoering door partners alsmede duurzaam inkopen en
binnenhalen van subsidies.(60)
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
We willen een duurzame samenleving bereiken waarin ecologie,
algemeen welbevinden en economie in balans zijn; dit betekent
een gezonde omgeving voor inwoners, werknemers, recreanten en
natuur
De gemeente stimuleert meer duurzame en meer energiezuinige
toepassingen en implementatie van Natuur- en Milieuonderwijs in
het lespakket van de scholen. Agrarisch landschapsbeheer wordt
overgelaten aan gebruikers en eigenaren van het buitengebied.
Deregulering biedt meer ruimte aan creativiteit en vernieuwing.
Die regels die gehandhaafd blijven, worden strenger
gecontroleerd.
Het gaat om mensen en om balans
RWB, provincie, onderwijs, ondernemers en inwoners
Nee, wel voor sommige partners
Ja, de samenwerking levert efficiency voordeel op
Ja, het draagt bij aan een duurzame samenleving

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
December 2012
Vaststellen regionale Energie-agenda
2013-2020 door de bestuurscommissie
‘Duurzaamheid’ van de Regio WestBrabant. Initiëren van projecten op
korte ( 2013-2014) en lange (2013-2020)
termijn (60)

Hoe is de aanpak (geweest)
Gemeente Etten-Leur is onderdeel van de Regio West-Brabant en
van daaruit betrokken bij activiteiten op het gebied van
duurzaamheid, c.q. energiebesparing, opwekking duurzame
energie en CO2 reductie.
Er is een document opgesteld waarin gezamenlijke projecten op
het gebied van energiebesparing en duurzame energie zijn
geformuleerd (“EnergieAgenda West-Brabant 2013-2020”).
De projecten in de energieagenda zijn gericht op het leveren van een bijdrage aan de Europese,
landelijke en regionale doelstellingen voor 2020 op het gebied van energiebesparing, duurzame
energie en CO2-reductie. De agenda zal geen statisch document zijn. Periodiek zal worden bekeken
of prioriteiten moeten worden aangepast en/of projecten moeten worden toegevoegd of gestopt.
Het resultaat van de projecten, het werkelijke eindproduct dus, zal pas later kunnen worden bepaald.
Via monitoring wordt de voortgang van de projecten gevolgd.
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Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Een duurzame samenleving is een belangrijk uitgangspunt in de toekomstvisie en dit project levert
daar een belangrijke bijdrage aan.
Takendiscussie
Samenwerking op het gebied van duurzaamheid met de diverse partners is een proces dat al enige
tijd is ingezet en steeds verder wordt uitgebouwd.
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Agrarisch landschapsbeheer
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie

Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Fysieke samenwerking
Jean Pierre Schouw
Ludo van Beckhoven
Op welke manier kan Agrarisch landschapsbeheer overgelaten
worden aan partners, rekening houdende met de lopende
afspraken? (62)
Met de activiteiten voor Natuur en Milieu willen we een duurzame
samenleving bereiken waarin ecologie, algemeen welbevinden en
economie in balans zijn. Dit betekent een gezonde omgeving voor
inwoners, werknemers, recreanten en natuur
De gemeente stimuleert meer duurzame en meer energiezuinige
toepassingen en implementatie van Natuur- en Milieuonderwijs in
het lespakket van de scholen. Agrarisch landschapsbeheer wordt
overgelaten aan gebruikers en eigenaren van het buitengebied.
Deregulering biedt meer ruimte aan creativiteit en vernieuwing.
Die regels die gehandhaafd blijven, worden strenger
gecontroleerd.
Op welke manier kan Agrarisch landschapsbeheer overgelaten
worden aan partners, rekening houdende met de lopende
afspraken ?
Ja, provincie, gemeenten binnen de Brabantse Delta, waterschap,
ZLTO, Brabants Landschap en diverse agrariërs en inwoners.
Geen.
Project wordt nog efficiënter aangepakt.
Uitgangspunt is huidige kwaliteit behouden.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
2016
1 Juli 2016 loopt het Gebiedscontract
Agrarisch Landschapsbeheer Brabantse
Delta af.
In het voorjaar van 2016 wordt een
beslissing genomen over het al dan niet
voortzetten van Agrarisch
Landschapsbeheer. (62)

Hoe is de aanpak (geweest)
Op dit moment gaat de gemeente overeenkomsten met
deelnemers aan en draagt samen met de provincie zorg voor
de financiering. In incidentele gevallen dient voor
aanlegactiviteiten of bepaalde werkzaamheden een
aanlegvergunning door de gemeente te worden verleend.

De veldcoördinator bereidt de overeenkomsten voor, werkt de landschappelijke plannen uit, is
aanspreekpunt voor de deelnemers en rapporteert periodiek aan de gemeente over voortgang en
behaalde resultaten. De Dienst Regelingen verzorgt de administratie, uitbetalingen aan deelnemers
en controle op naleving van de overeenkomsten. De deelnemers dragen zorg voor de aanleg en
onderhoud van de bestaande én nieuwe landschapselementen. In feite worden de meeste
werkzaamheden m.b.t. agrarisch landschapsbeheer al door (externe) partners verricht.
Op 1 juli 2012 is het nieuwe Gebiedscontract Agrarisch Landschapsbeheer Brabantse Delta in werking
getreden. De gemeente Etten-Leur heeft het nieuwe Gebiedscontract , dat tot 1 juli 2016 loopt, ook
ondertekend. Tot 1 juli 2016 kunnen er overeenkomsten met deelnemers worden afgesloten en zijn
hiervoor binnen het vastgestelde budget financiële middelen beschikbaar. Eind 2015/begin 2016
zullen de contractpartijen (gemeenten, provincie, waterschap, ZLTO en Brabants Landschap) de
contractperiode evalueren en zal bezien worden of en zo ja hoe het project Agrarisch
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Landschapsbeheer in West-Brabant zal worden gecontinueerd. Mede op basis van deze evaluatie zal
er in het voorjaar van 2016 door het college van burgemeester en wethouders een beslissing moeten
worden genomen over het al dan niet voortzetten van het agrarisch landschapsbeheer in Etten-Leur.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Het project is een goed voorbeeld waarbij diverse partijen samenwerken om een gemeenschappelijk
doel te bereiken.
Takendiscussie
Een beslissing over het al dan niet voortzetten van het project Agrarisch landschapsbeheer in EttenLeur in het voorjaar van 2016. Indien besloten wordt het project te continueren, dan zal er een nieuw
Gebiedscontract moeten worden aangegaan. Indien besloten wordt het project te beëindigen, dan
zal er geen nieuw Gebiedscontract worden aangegaan en zullen er ook geen nieuwe
overeenkomsten met deelnemers worden gesloten. De lopende overeenkomsten zullen worden
gerespecteerd.
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Tijdlijn Samenwerking Sociaal
Buurtpreventie
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen

Tijd
Kwaliteit

Samenwerking Sociaal
Theo Vaes
Tomas Ooijevaar
Vraag 14.
Wat zijn de mogelijkheden van samenwerking in bij voorbeeld
buurtpreventie?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Er is een prettige woon- en leefomgeving gecreëerd waar
iedereen ruimte heeft zichzelf te ontwikkelen en zich prettig
en veilig voelt.
b. De vijf O’s hebben de verantwoordelijkheid voor hun
leefomgeving opgepakt.
Onze doelstelling is het verminderen van regels en vergunningen
en daardoor minder - maar wel strikte en efficiënte - handhaving.
Daarnaast leidt de samenwerking met de vijf O's tot aanpassingen
in de regelgeving, tot minder en vereenvoudigde regels.
Handhaving vindt waar mogelijk ook in samenwerking met
partners plaats.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: “het gaat
over mensen, samenwerking en andere rollen”.
Wijkbewoners, wijkverenigingen, politie, WEL, Surplus en
gemeente.
In de jaren, dat buurtpreventie opgezet wordt in de wijken, zijn
extra investeringen noodzakelijk.
Op termijn zijn met inzet van buurtpreventie de volgende
maatschappelijke effecten te realiseren:
o Afname overlast jeugd;
o Afname aantal vernielingen en overige kleine criminaliteit;
o Realisatie infrastructurele aanpassingen op initiatief van
bewoners;
o Toename veiligheidsgevoel bewoners (speerpunt
raadsprogramma 2010-2014
o Toename sociale betrokkenheid en contact bewoners
onderling.
Dit zorg indirect voor een afname in kosten om schade door
vandalisme te repareren. Concreet voorbeeld is de jaarwisseling. In
Bergen op Zoom levert buurtpreventie een indirecte
kostenbesparing op van € 50.000,-- doordat er minder schade is
door inzet van buurtpreventisten in de wijk.
Het uitrollen van buurtpreventie over alle wijken vraagt een extra
tijdsinvestering vanuit de gemeente (coördinatierol).
Op termijn moet buurtpreventie maatschappelijk renderen, met
name door minder overlast, minder criminaliteit e.d. maar met
name ook door meer bewonersinitiatieven. De effecten zijn niet
altijd in euro’s uit te drukken.
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Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
December 2013
Met alle wijken zijn afspraken gemaakt
over buurtpreventie (14)

Hoe is de aanpak (geweest)
In 2012 is een pilot buurtpreventie gestart in wijk Het Hooghuis. Op basis van de opgedane
ervaringen zijn kaders gesteld waarlangs de uitrol van buurtpreventie over de overige wijken plaats
vindt. In februari 2013 heeft het college besloten om buurtpreventie in de wijk Centrum Oost te
starten. In de wijken Grauwe Polder en de Baai wordt gewacht op de resultaten van het project
buurtankers (de Baai) en buurtvaders (Grauwe Polder).
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Buurtpreventie levert een bijdrage aan de toekomstvisie omdat inwoners de verantwoordelijkheid
hebben opgepakt voor hun eigen leefomgeving. Zij zetten zich als vrijwilliger in voor de leefbaarheid
van hun eigen buurt, de gemeente heeft hierin een faciliterende rol.
Takendiscussie
Buurtpreventie draagt bij aan een leefbare omgeving, waarin inwoners zich veilig en prettig voelen.
Buurtpreventie draagt bij aan sociale cohesie en stimuleert inwoners zelf initiatieven te nemen.
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Regionale Agenda Werklocaties
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Samenwerking Sociaal
Theo Vaes
Willy Gommeren
Vragen 26 en 56.
Vraag 26:
Hoe kan regionale samenwerking ingezet worden bij de keuze van
nieuwe locaties ten behoeve van het aantrekken van bedrijven
waar behoefte aan is bij werkzoekenden, waarbij aandacht is voor
optimaal gebruik van bestaande bedrijventerreinen?

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners
Eurokansen

Vraag 56:
Welke uitvoeringstaken kunnen vanuit schaalvoordeelgedachte
regionaal of in een samenwerkingsverband uitgevoerd worden?
Voor vraag 26:
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Er wordt voorzien in de lokale en regionale vraag naar
werkgelegenheid
b. Een aantrekkelijk winkelhart dat functioneert als regionaal
shoppingcentrum waar nieuwe winkels de plaats in hebben
genomen van verdwenen winkels, waar de markten en
kermissen floreren en wijkcentra functioneren als
geconcentreerde eenheden in de behoefte van het gebied.
Voor vraag 56:
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Dat mensen kunnen voorzien in de kosten van de eerste
levensbehoeften.
b. Het beperken van de armoedeval (armoedeval is het effect dat
optreedt wanneer iemand met een uitkering er in inkomen op
achteruitgaat als hij/zij een betaalde baan heeft).
Voor vraag 26:
Onze doelstelling is onze regionale werkgelegenheidsfunctie te
versterken. Deregulering biedt meer ruimte aan creativiteit en
vernieuwing. Daarnaast is het doel om Etten-Leur als regionaal
shoppingcentrum te versterken.
Voor vraag 56:
Onze doelstelling is dat iedereen participeert in de samenleving en
dat dit beloond wordt. Degene die niet mee wil doen ontvangt
uitsluitend een wettelijk minimale uitkering. We bereiken
efficiency in de uitvoering door meer aandacht te schenken aan
preventie en het benutten van kansen in regionale samenwerking.
Het project draagt met name bij aan de uitgangspunten “het gaat
over mensen, samenwerking en andere rollen”
Ja, RWB en IKE.
Nee.
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Tijd

Kwaliteit

Regionale afstemming is onderdeel van het reguliere werk
geworden en levert geen tijdwinst op. Er is sprake van dezelfde
tijdsinvestering, maar dan in regioverband.
Door regionaal af te stemmen wordt de kwaliteit verhoogd en
neemt het risico af dat bedrijventerreinen worden gerealiseerd
voor leegstand.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Maart 2013
Vaststelling Regionale Agenda
Werklocaties
Gaat om de afstemming kwalitatief en
kwantitatief vraag en aanbod
bedrijventerreinen (26, 56)

Hoe is de aanpak (geweest)
Regionale agenda is in juni 2012 vastgesteld. Het betreft met name
een kwantitatieve afstemming van vraag en aanbod. In de regio is
afgesproken een slag te maken door de Regionale agenda
werklocaties (RAW) te versterken door ook kwalitatieve elementen
in te voegen. Daarnaast zal ook op het gebied van kantoren en detailhandel in regionaal verband
afstemming plaatsvinden. De RAW is een dynamisch document en zal waar nodig steeds in
afstemming met de 19 gemeenten in het RWB worden geactualiseerd en vastgesteld.
IKE wordt periodiek bijgepraat over de voortgang in de reguliere contactmomenten. In het laatste
bestuurlijk overleg van 1 februari jl. is de voortgang concreet besproken met IKE

Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Vanuit het RWB wordt – zoals in de toekomstvisie van Etten-Leur – groot belang toegekend aan het
ontwikkelen van bedrijventerreinen met oog voor een goede balans tussen planet, profit en people.
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Marktplaats onderwijsgerelateerde activiteiten
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Samenwerking Sociaal
Theo Vaes
Peter van Batenburg/Thomas Melisse
Vragen 29, 55 en 61.
Vraag 29: Welke partner is het beste in staat om
onderwijsgerelateerde activiteiten te organiseren?
Vraag 55: Hoe kan armoedebeleid in het onderwijs een plaats
krijgen in het kader van preventie en vanuit het informatief en
opvoedkundig oogpunt?

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Vraag 61: Op welke wijze kan natuur- en milieuonderwijs verder
geïmplementeerd worden in het lespakket van de scholen?
Voor vraag 29:
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de
samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl of eventuele
beperking.
b. De ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en jongeren in
hun diverse leefmilieus op school, in het gezin en in hun vrije
tijd.
Voor vraag 55:
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Dat mensen kunnen voorzien in de kosten van de eerste
levensbehoeften.
b. Het beperken van de armoedeval (armoedeval is het effect dat
optreedt wanneer iemand met een uitkering er in inkomen op
achteruitgaat als hij/zij een betaalde baan heeft).

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Voor vraag 61:
Met de activiteiten in dit programma willen we een duurzame
samenleving bereiken waarin ecologie, algemeen welbevinden en
economie in balans zijn. Dit betekent een gezonde omgeving voor
inwoners, werknemers, recreanten en natuur.
Voor vraag 29:
De gemeente brengt partners bij elkaar en we maken optimaal
gebruik van accommodaties. Daarnaast benutten we de
schaalvoordelen van regionalisering en bevorderen we de
samenhang tussen verschillende beleidsterreinen.
Voor vraag 55:
Onze doelstelling is dat iedereen participeert in de samenleving en
dat dit beloond wordt. Degene die niet mee wil doen ontvangt
uitsluitend een wettelijk minimale uitkering. We bereiken
efficiency in de uitvoering door meer aandacht te schenken aan
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preventie en het benutten van kansen in regionale samenwerking.

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Voor vraag 61:
De gemeente stimuleert meer duurzame en meer energiezuinige
toepassingen en implementatie van Natuur- en Milieuonderwijs in
het lespakket van de scholen. Agrarisch landschapsbeheer wordt
overgelaten aan gebruikers en eigenaren van het buitengebied.
Deregulering biedt meer ruimte aan creativiteit en vernieuwing.
Die regels die gehandhaafd blijven, worden strenger
gecontroleerd.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt “het gaat
over samenwerkingen andere rollen”
PC-onderwijs, Openbaar Onderwijs, St. Katholiek Onderwijs EttenLeur, Munikkenheide College en KSE
Er zijn geen financiële besparingen te behalen. Het kan zelfs zo zijn,
dat een bredere marktplaats zelf een grotere investering vraagt.
N.v.t.
Er ontstaat een betere inhoudelijke afweging bij het onderwijs op
maatschappelijke items. Tevens ontstaat er een efficiëntere
bemiddeling. Scholen kunnen in de toekomst zelf inroosteren met
behulp van een digitaal inroostermodel.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Najaar 2012
Start rondetafelbesprekingen van de
lokale educatieve agenda om
werkafspraken te maken voor het
organiseren van
onderwijsgerelateerde activiteiten (29,
55)

Medio 2014
Rondetafelbesprekingen van
de lokale educatieve agenda
om werkafspraken te maken
voor het organiseren van
onderwijsgerelateerde
activiteiten (61)

Hoe is de aanpak (geweest)
Deze drie onderzoeksvragen (onderwijsgerelateerde activiteiten, armoedebeleid in onderwijs en
natuur- en milieuonderwijs) worden integraal uitgewerkt, waarbij de werkwijze van de marktplaats
Cultuureducatie/NME als voorbeeld dient. Dus werken met een totaaloverzicht, jaarplan en
meerjarenprogramma.
In maart 2013 vindt LEA-overleg plaats, een plan van aanpak wordt dan voorgelegd.
De periode mei gebruiken wij om sportverenigingen, cultuur e.d. te informeren.
In het LEA najaarsoverleg 2013 wordt indien uit het voortraject blijkt dat er voldoende draagvlak is
een besluit genomen.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Zoals hierboven gemeld draagt deze ontwikkeling met name bij aan de uitgangspunten
samenwerking en andere rollen zoals benoemd in de toekomstvisie.
Door de marktplaatsgedachte voor de verschillende onderwerpen zal de samenwerking tussen de
verschillende onderwijsrichtingen een impuls krijgen. Met betrekking tot het uitgangspunt andere
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rollen merken wij op dat samenwerking tussen de onderwijsrichtingen met name iets is van het
onderwijs, waarbij wij deze samenwerking zoveel mogelijk zullen stimuleren.
Takendiscussie
In het kader van de takendiscussie worden met de marktplaatsgedachte meerdere onderzoeksvragen
beantwoord. vanuit de overtuiging dat een innige samenwerking binnen het onderwijs voordelen kan
opleveren. Wij realiseren ons hierbij dat deze voordelen vooral ten gunste van het onderwijs zelf
komen. Bij hen wordt er tenslotte meer structuur aangebracht ten aanzien van hen inzet bij
verschillende maatschappelijke vraagstukken/ onderwijsgerelateerde vraagstukken ( armoedebeleid
in het onderwijs, implementatie natuur en milieuonderwijs)
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Samenwerking Wmo-uitvoering
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak
Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen

Tijd
Kwaliteit

Samenwerking – Sociaal
Wethouder Th. Vaes
Elly Kerstens (SL)
Vragen: 32 en 53
32: Wat zijn de schaalvoordelen van regionalisering?
53: Welke uitvoeringstaken kunnen vanuit schaalvoordeelgedachte
regionaal of in een samenwerkingsverband uitgevoerd worden.
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
j. Dat mensen kunnen voorzien in de kosten van de eerste
levensbehoeften.
k. Het beperken van de armoedeval (armoedeval is het effect dat
optreedt wanneer iemand met een uitkering er in inkomen op
achteruit gaat als hij/zij een betaalde baan heeft).
Onze doelstelling is, dat taken uitgevoerd worden efficiënt en
effectief uitgevoerd worden met behoud dan wel verbetering van
kwaliteit.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
samenwerking’.
Vooralsnog niet
Ja, op termijn. Een gezamenlijke werkorganisatie kan efficiënter en
daarmee goedkoper werken. Omdat haalbaarheidsonderzoek pas
in 2014 wordt uitgevoerd, is nog geen beeld van hoeveel euro’s dit
kan opleveren.
Geen
Een gezamenlijke werkorganisatie biedt continuïteit en betere
dienstverlening.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
1 Januari 2014
Start haalbaarheidsonderzoek
uitvoering WMO onderbrengen bij
gezamenlijke organisatie Werk en
Inkomen (53)

Hoe is de aanpak (geweest)
De vijf werkpleingemeenten zijn de samenwerking aangegaan voor
de vorming van een gezamenlijke werkorganisatie Werk en
Inkomen. Het jaar 2013 is een oefenjaar, wordt de organisatie
vormgegeven met de bedoeling deze per 2014 operationeel te hebben. Logisch vervolg daarop is om
per 2014 een haalbaarheidsonderzoek
te starten om ook de uitvoering van de Wmo onder te
I
brengen bij deze gezamenlijke organisatie Werk en Inkomen.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Intergemeentelijke samenwerking is en wordt steeds meer gezocht om taken effectiever en
efficiënter op regionale schaal uit te voeren. Inwoners dienen hierdoor wel beter bediend te worden.
Takendiscussie
Niet alles hoeft noodzakelijkerwijs lokaal georganiseerd te worden. Ook op regionale schaal wordt
samengewerkt. Een regionale organisatie Werk en Inkomen biedt schaalvoordelen. Voor de hand
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liggend is het te onderzoek of en in hoeverre regionale samenwerking op het terrein van de
uitvoering van de Wmo schaalvoordelen oplevert.
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1 Overkoepelende stichting voor het primair onderwijs
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Samenwerking Sociaal
Theo Vaes
Peter van Batenburg/Thomas Melisse
Vraag 33: Wat zijn de mogelijkheden voor samenwerking tussen
onderwijs binnen Etten-Leur (1 overkoepelende stichting voor het
hele onderwijs).
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de
samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl of eventuele
beperking.
b. De ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en jongeren in
hun diverse leefmilieus op school, in het gezin en in hun vrije
tijd.
De gemeente brengt partners bij elkaar en we maken optimaal
gebruik van accommodaties. Daarnaast benutten we de
schaalvoordelen van regionalisering en bevorderen we de
samenhang tussen verschillende beleidsterreinen.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt “het gaat
over samenwerking en andere rollen”.
Ja, KSE, Munnikenheide College, Sk-poel, PC Onderwijs, Stichting
Leersaam
Nee, niet voor de gemeente.
Uiteindelijke financiële voordelen zullen vooral ten gunste komen
van het onderwijs. De verschillende denominaties kunnen hierdoor
een gezondere financiele basis krijgen.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Najaar 2012
Vormen themagroep horizontale
samenwerking in mastergroep onderwijs om
te komen tot 1 overkoepelende stichting voor
het primair onderwijs (33)

Doorlopend
1 overkoepelende stichting voor het primair
onderwijs gerealiseerd (33)

Hoe is de aanpak (geweest)
Dit onderwerp is inmiddels besproken in Mastergroep onderwijs, waarbij aangegeven is wie er zitting
gaan nemen in deze themagroep (onderdeel van de LEA). Mastergroep heeft positieve insteek.
Te komen tot een verdergaande samenwerking voor het primair onderwijs is één van de vijf
themagroepen van de Lokaal Educatieve Agenda. Deze is door het college vastgesteld.
Eerste overleg heeft hierover inmiddels op 31 januari 2013 plaatsgevonden. Hieruit is gebleken, dat
ambities moeten worden bijgesteld, met name wat betreft de tijdsplanning. Inzet is om
samenwerking te gieten in een convenant zo mogelijk voor de zomervakantie. Naar aanleiding
hiervan zal onderzocht worden welke samenwerkingsvormen er zijn en welke daarvan het best
passend is voor de Etten-Leurse situatie. Een overkoepelde stichting voor het totale primaire
onderwijs is één van de opties.
Het verslag van deze bijeenkomst is op 19 februari ’13 ter kennisname gebracht aan het college.
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Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Zoals hierboven gemeld draagt deze ontwikkeling met name bij aan de uitgangspunten
samenwerking en andere rollen zoals benoemd in de toekomstvisie.
Door de themagroep horizontale samenwerking zal de samenwerking tussen de verschillende
onderwijsrichtingen een impuls krijgen waarbij mogelijk quick wins zo mogelijk onmiddellijk benut
worden. Met betrekking tot het uitgangspunt andere rollen merken wij op dat samenwerking tussen
de onderwijsrichtingen met name iets is van het onderwijs, waarbij wij deze samenwerking zoveel
mogelijk zullen stimuleren, omdat wij bijvoorbeeld de meerwaarde zien voor de doorontwikkeling en
beheer van brede scholen.
Takendiscussie
In het kader van de takendiscussie is dit één van de onderzoeksvragen, vanuit de overtuiging dat een
innige samenwerking binnen het onderwijs voordelen kan opleveren. Wij realiseren ons hierbij dat
deze voordelen vooral ten gunste van het onderwijs zelf komen. Afgeleid hiervan kunnen er ook
voordelen ontstaan bij bijvoorbeeld beheer en exploitatie van brede scholen.
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Sturen op zelfredzaamheid
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen

Tijd
Kwaliteit

Samenwerking – Sociaal
Wethouder Th. Vaes
Elly Kerstens (SL)
Vragen: 48 en 52
48: Hoe kunnen we samen met onze partners sturen op
vraaggericht werken en zelfredzaamheid bij de uitvoering van de
Wmo?
52: Hoe kan bewustwording ten aanzien van de eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid bevorderd worden?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Iedereen kan naar eigen vermogen meedoen aan de
samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl en eventuele
beperking.
b. Er is een woon- en leefomgeving gecreëerd waar iedereen
ruimte heeft zichzelf te ontwikkelen en zich prettig en veilig te
voelen.
Onze doelstelling is, dat taken uitgevoerd worden vanuit de eigen
kracht. De gemeente heeft de vangnetfunctie. Wij verbinden
partijen en onderzoeken hoe we samen met onze partners kunnen
sturen op vraaggericht werken en zelfredzaamheid bij de
uitvoering van de Wmo. Daarnaast onderzoeken we hoe
bewustwording ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheid en
zelfredzaamheid bevorderd kan worden.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
over mensen, samenwerking en andere rollen’.
Ja, partners op het terrein van wonen, zorg en welzijn.
Ja, op termijn. Door te sturen op zelfredzaamheid is de inzet om de
uitgaven op individuele Wmo-voorzieningen, ondanks de sterke
vergrijzing, te stabiliseren. Dit vereist een adequaat aanbod aan
algemene en collectieve voorzieningen in de wijk, waardoor in de
beginfase extra investeringen noodzakelijk zijn.
Geen
Er is een omslag gemaakt, waarbij burgers meer de regie hebben
over de invulling van hun eigen leven en de keuzes die zij hierin
maken. Daarnaast is er sprake van sociale cohesie. Mensen staan
meer voor elkaar klaar.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
September 2012
Startoverleg met partners
wonen, zorg en welzijn onder
regie gemeente om te komen
tot eenzelfde visie ‘sturen op
zelfredzaamheid’ en een
eenduidige communicatie naar
burgers toe (48, 52)

Oktober 2012
Vaststelling
communicatieplan
vraaggericht
werken en
zelfredzaamheid
(52)

December 2012
Sociale wijkteams zijn
operationeel in alle vier
woonservicegebieden
(48, 52)

Doorlopend
Overleg met
partners wonen,
zorg en welzijn
(48, 49, 52, 57, 67)
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Toevoeging
September, oktober en december 2012:
De gemeente Etten-Leur en onze maatschappelijke partners werken volgens hetzelfde principe van
sturen op zelfredzaamheid, dus niet zorgen voor maar zorgen dat en zorgen voor elkaar. Op de
eerste plaats eigen verantwoordelijkheid, vervolgens inschakelen van directe omgeving/sociaal
netwerk, daarna een beroep doen op algemene en collectieve voorzieningen en tot slot het vangnet
van individuele voorzieningen. Ook bij de burgers vindt een mentaliteitsverandering plaats, pakt zijn
eigen verantwoordelijkheid en organiseert zelf oplossingen om mee te doen aan de samenleving.
Hoe is de aanpak (geweest)
In het kader van de uitwerking van de woonservicegebieden is in september 2012 overleg gestart
met de partners wonen, zorg en welzijn. Vanuit dit overleg, onder regie van de gemeente, wordt
gestuurd vanuit eenzelfde visie, die van vraaggericht werken en sturen op zelfredzaamheid.
In april/mei 2013 moet de uitwerking van de woonservicegebieden, inclusief de opgaven, worden
vastgesteld. Dan zijn de uit te werken opgaven voor de partners en de gemeente concreet.
De sociale wijkteams zijn in januari 2013 operationeel geworden. Met name zij werken met de
methodiek van zelfredzaamheid zowel binnen hun organisatie als naar de burgers toe.
Volgend op de vaststelling van het Wmo-beleidsplan 2012-2015 “Op eigen kracht” heeft het college
een communicatieplan vastgesteld. Dit is zowel intern als extern gericht.
Extern wordt ingestoken op een bewustwordingscampagne waarbij eigen verantwoordelijkheid en
zelfredzaamheid de belangrijkste items zijn. Campagne wordt in 2013 uitgevoerd.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Mensen zijn zelfredzaam en pakken die ruimte. Zij voeren zelf de regie over hun eigen leven. De
gemeente trekt zich terug en richt zich op de vangnetfunctie en regierol. Partners zetten hun
expertise in voor bepaalde activiteiten. De inwoners hebben de verantwoordelijkheid voor hun eigen
leefomgeving opgepakt en helpen elkaar. Wij, maar ook onze ketenpartners, hebben de omslag
gemaakt van claim- en aanbodgericht werken naar vraag- en resultaatgericht werken.
Takendiscussie
De gemeente en onze partners sturen vanuit eenzelfde visie op zelfredzaamheid en
zelfwerkzaamheid. Dit versterkt de bewustwording bij onze burgers. Onze inzet is om de uitgaven op
de individuele Wmo-voorzieningen te stabiliseren, ondanks de sterke vergrijzing en de nieuwe taken
die vanwege de decentralisaties op de gemeente afkomen. Vanwege de vangnetfunctie kan iedereen
naar vermogen zelfstandig meedoen aan de samenleving.
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Etten-Leur Wmo-proof
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen

Tijd
Kwaliteit

Samenwerking – Sociaal
Wethouder Th. Vaes
Elly Kerstens (SL)
Vragen: 48 en 52
48: Hoe kunnen we samen met onze partners sturen op
vraaggericht werken en zelfredzaamheid bij de uitvoering van de
Wmo?
52: Hoe kan bewustwording ten aanzien van de eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid bevorderd worden?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Iedereen kan naar eigen vermogen meedoen aan de
samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl en eventuele
beperking.
b. Er is een woon- en leefomgeving gecreëerd waar iedereen
ruimte heeft zichzelf te ontwikkelen en zich prettig en veilig te
voelen.
Onze doelstelling is dat taken uitgevoerd worden vanuit de eigen
kracht. De gemeente heeft een vangnetfunctie. We verbinden
partijen, gebruiken regionale kansen en optimaliseren het beheer
en gebruik van accommodaties.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
over mensen’.
Alleen Stichting ZET ter ondersteuning en uitvoering van
workshops en campagne
Ja, op termijn. Door te sturen op zelfredzaamheid is de inzet om de
uitgaven op individuele Wmo-voorzieningen, ondanks de sterke
vergrijzing, te stabiliseren. Dit vereist een adequaat aanbod aan
algemene en collectieve voorzieningen in de wijk, waardoor in de
beginfase extra investeringen noodzakelijk zijn.
Alle medewerkers houden bewust rekening met de consequenties
van hun beleid voor specifieke doelgroepen in de samenleving en
daarop kunnen inspelen.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
November 2012
Start Campagne WMO-proof
maken van gemeentelijke
organisatie (48, 52)

April 2013
Gemeentelijke organisatie is
WMO-proof
(vanwege campagne)
(48, 52)

Toelichting
De gemeente Etten-Leur en onze maatschappelijke partners werken volgens hetzelfde principe van
sturen op zelfredzaamheid. Medewerkers van de gemeente Etten-Leur houden rekening met de
consequenties van hun beleid voor burgers met een beperking, zodat zij op een volwaardige wijze
kunnen deelnemen aan de samenleving.
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Hoe is de aanpak (geweest)
In overleg met en met ondersteuning van Stichting ZET wordt een campagne ontwikkeld, bestaande
uit een ééndaagse workshop, met daarom heen een brede campagne om de Wmo-proof-gedachte te
krijgen en te behouden bij alle medewerkers van Etten-Leur. Er is met een aantal medewerkers een
campagneteam geformeerd, dat in maart 2013 van start gaat. De workshop vinden naar verwachting
plaats eind mei 2013. De brede campagne gaat lopen van april t/m september/oktober 2013.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie/ Takendiscussie
Wij zorgen er voor dat Etten-Leur Wmo-proof wordt, zodat ook mensen met een beperking in een
prettige en veilige woon- en leefomgeving kunnen leven en iedereen naar vermogen kan meedoen
aan de samenleving.
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Voorzieningen dichtbij de burger
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Samenwerking – Sociaal
Wethouder Th. Vaes
Elly Kerstens (SL)
Vraag: 49
Hoe kunnen we voorzieningen dicht bij de burger in de wijk
brengen in relatie tot wijkgericht werken?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Iedereen kan naar eigen vermogen meedoen aan de
samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl en eventuele
beperking.
b. Er is een woon- en leefomgeving gecreëerd waar iedereen
ruimte heeft zichzelf te ontwikkelen en zich prettig en veilig te
voelen.
Onze doelstelling is dat taken uitgevoerd worden vanuit de eigen
kracht. De gemeente heeft een vangnetfunctie. We verbinden
partijen, gebruiken regionale kansen en optimaliseren het beheer
en gebruik van accommodaties.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
over mensen, samenwerking en andere rollen’.
Partners op het terrein van wonen, zorg en welzijn.
Vooralsnog niet. In de begin fase wellicht extra investeringen
noodzakelijk.
Geen
Er is een sociaal hart in de wijk, alwaar diverse groepen elkaar
kunnen ontmoeten en voor voorzieningen terecht kunnen.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Hoe is de aanpak (geweest)
In het kader van de uitwerking van de woonservicegebieden
is in september 2012 overleg gestart met de partners
wonen, zorg en welzijn. Vanuit dit overleg, onder regie van
de gemeente, wordt gestuurd vanuit eenzelfde visie, die van
vraaggericht werken en sturen op zelfredzaamheid.
I
In mei 2013 moet de
uitwerking van de woonservicegebieden, inclusief de opgaven, worden
vastgesteld. Dan zijn de uit te werken opgaven voor de partners en de gemeente concreet.
Er is onderzoek opgestart naar de invulling van de plusfunctie van Brede School De Vleer. Dit
onderzoek wordt afgerond in juni 2013.
Daarnaast loopt een onderzoek naar de behoefte van activiteiten voor ouderen in relatie tot
accommodaties (voor ouderen). Dit onderzoek wordt in april 2013 afgerond.
Op basis van de resultaten van deze onderzoeken zal duidelijk worden voor welke activiteiten welke
accommodaties noodzakelijk zijn en ingezet kunnen worden. De uitwerking van de plusfunctie van
De Vleer is een basis voor de invulling van het sociale hart van elk woonservicegebied.
December 2012
Prestatie-afspraken, op basis van de uitwerking
van de woonservicegebieden, in relatie tot de
invulling van de plusfunctie van de brede
scholen plus.
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Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
De plusfunctie van de brede school is het sociale hart van de wijk, waar voorzieningen voor burgers
dicht bij te halen zijn. Het gaat om een breed scala aan voorzieningen voor alle doelgroepen: jeugd,
ouderen, mensen met een beperking. Het gaat om recreatieve voorzieningen, voorzieningen op het
terrein van kunst en cultuur, sport en bewegen, ontmoeting e.d. Op deze manier kunnen alle
inwoners, met of zonder beperking, mee doen aan de samenleving.
Takendiscussie
Het sociale hart van de wijk brengt de voorzieningen dichtbij de burger. Samen met partners op het
terrein van wonen, zorg en welzijn worden afspraken gemaakt om de juiste voorzieningen binnen
een woonservicegebied binnen ieders bereik te hebben. Dit leidt tot een hogere zelfredzaamheid,
zodat inwoners minder een beroep hoeven te doen op de duurdere individuele voorzieningen.
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Inzet gemeentelijke middelen Minimabeleid
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag
Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Samenwerking Sociaal
Theo Vaes
Jos Nooijens
Vraag 54: Hoe kunnen we arbeidsmarktparticipatie koppelen aan
prestatieafspraken bij het minimabeleid?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Dat mensen kunnen voorzien in de kosten van de eerste
levensbehoeften.
b. Het beperken van de armoedeval (armoedeval is het effect dat
optreedt wanneer iemand met een uitkering er in inkomen op
achteruitgaat als hij/zij een betaalde baan heeft).
Onze doelstelling is dat iedereen participeert in de samenleving en
dat dit beloond wordt. Degene die niet mee wil doen ontvangt
uitsluitend een wettelijk minimale uitkering. We bereiken
efficiency in de uitvoering door meer aandacht te schenken aan
preventie en het benutten van kansen in regionale samenwerking.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om mensen en andere rollen’.
N.v.t.
Nee, de nieuwe nota Minimabeleid wordt uitgevoerd binnen de
huidige financiële kaders.
Nee
Door de koppeling te maken tussen deze onderzoeksvraag met de
onderzoeksvraag om arbeidsparticipatie te bevorderen, worden
inwoners gestimuleerd om pro-actief in de samenleving aan de
slag te gaan.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Eind 2012
Raadsbesluit inzet gemeentelijke
middelen minimabeleid (54)

Hoe is de aanpak (geweest)
Er is op voorhand aan de diverse adviesorganen om input gevraagd
voor de nieuwe nota minimabeleid.
De nota minimabeleid is in december 2012 door het college
vastgesteld. Vanwege het reeds ruimhartige minimabeleid (zie onderzoeken Nibud en FNV) wat
gevoerd wordt, is besloten de nieuwe Minimanota te actualiseren binnen de huidige financiële en
beleidskaders. De extra middelen vanuit het Rijk worden niet ingezet voor nieuw beleid maar vloeien
terug in de algemene middelen.
Ondanks het feit dat de extra middelen niet meer beschikbaar zijn, kan de nota minimabeleid
ongewijzigd worden uitgevoerd en heeft niet geleid tot nieuwe initiatieven.
Er ligt hier ook een koppeling met de onderzoeksvragen: hoe kunnen we bereiken dat inactiviteit
wordt voorkomen en dat niet werkende inwoners participeren in de samenleving (57, 47, 19 en 54)
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Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Het draagt bij aan het uitgangspunt dat inwoners eigen verantwoordelijkheid oppakken, regie over
de invulling van hun eigen leven alsmede de verantwoordelijkheid van de eigen leefomgeving.
Gemeente heeft hierin een vangnetfunctie.
Takendiscussie
In het kader van de takendiscussie geldt het versterken van de eigen kracht en eigen
verantwoordelijkheid. Het meedoen aan arbeidsparticipatie wordt gekoppeld aan het ontvangen van
een hogere uitkering.
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Bevorderen participatie niet-werkende inwoners
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Samenwerking Sociaal
Theo Vaes
Michiel Puts
Vragen 19, 47 en 54
Vraag 19: Hoe kunnen uitkeringsgerechtigden proactief aan de slag
en hoe kunnen zij hun eigen werkzaamheden genereren?
Vraag 47: Hoe kan vrijwilligerswerk bevorderd worden waarbij een
relatie gelegd wordt met arbeidsmarktparticipatie?

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Vraag 54: Hoe kunnen we arbeidsmarktparticipatie koppelen aan
prestatieafspraken bij het minimabeleid?
Voor vraag 19:
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. De openbare ruimte wordt door de gebruikers als veilig en
prettig ervaren / positief gewaardeerd.
b. De dienstverlening staat op een hoog niveau en is duurzaam
ingericht.
Voor vraag 47:
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de
samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl of eventuele
beperking.
b. Er is een woon- en leefomgeving gecreëerd waar iedereen
ruimte heeft zichzelf te ontwikkelen en zich prettig en veilig
voelt.

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Voor vraag 54:
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Dat mensen kunnen voorzien in de kosten van de eerste
levensbehoeften.
b. Het beperken van de armoedeval (armoedeval is het effect dat
optreedt wanneer iemand met een uitkering er in inkomen op
achteruitgaat als hij/zij een betaalde baan heeft).
Voor vraag 19:
De overheid treedt terug, dit leidt tot een actieve rol van partners
en inwoners bij het beheer van het openbaar gebied. Dit vraagt om
een cultuuromslag bij alle partners. Goede initiatieven worden
beloond en gewaardeerd. Verder kan door regionale
samenwerking schaalvoordeel behaald worden.
Voor vraag 47:
Onze doelstelling is dat taken uitgevoerd worden vanuit de eigen
kracht. De gemeente heeft een vangnetfunctie. We verbinden
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partijen, gebruiken regionale kansen en optimaliseren het beheer
en gebruik van accommodaties.

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen

Tijd

Kwaliteit

Voor vraag 54:
Onze doelstelling is dat iedereen participeert in de samenleving en
dat dit beloond wordt. Degene die niet mee wil doen ontvangt
uitsluitend een wettelijk minimale uitkering. We bereiken
efficiency in de uitvoering door meer aandacht te schenken aan
preventie en het benutten van kansen in regionale samenwerking.
Het project draagt bij aan de uitgangspunten “het gaat om
mensen, samenwerking en andere rollen”.
Surplus Welzijn, HOOM, Maatschappelijke instellingen,
Wijkverenigingen, Ondernemers/winkeliers.
Dat moet blijken uit de startnotitie en het plan van aanpak.
Afhankelijk van de uit te voeren activiteiten, betreft het uitvoering
van bestaande taken of gaat het om additionele
taken/werkzaamheden. De organisatie wat betreft de inzet van
uitkeringsgerechtigden zal in ieder geval vragen om investering. De
hoogte van de investering is afhankelijk van de te organiseren
activiteiten.
Moet blijken uit startnotitie, afhankelijk van de activiteiten die in
nabije toekomst met inzet van burgers kunnen worden verricht.
Indien hierbij uitvoering verschuift van gemeente naar burger,
levert dit een tijdbesparing op.
Uitgangspunt is handhaving huidige kwaliteit van het
voorzieningenniveau. Daar waar het nieuwe additionele
activiteiten betreft, kan er sprake zijn van een verhoging van de
kwaliteit van het voorzieningenniveau.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
April 2013
Inventarisatie afgerond over mogelijkheid
inzet uitkeringsgerechtigden bij beheer
van openbaar gebied (19, 54)

April 2013
Startnotitie inclusief plan van
aanpak gereed voor een
eenduidige structuur van het
vrijwilligerswerk (47)

Oktober 2013
Concrete uitwerking gereed plan inzet
uitkeringsgerechtigden: werkzaamheden,
organistaie, aantal mensen, en werkpakketten.
(19)

Hoe is de aanpak (geweest)
De Startnotitie “sociale activering” wordt afgerond in 1e kwartaal 2013 en het plan van aanpak staat
gepland voor april 2013. De notitie richt zich op de inzet van uitkeringsgerechtigden en vrijwilligers
voor diverse maatschappelijke activiteiten. Dit kan beheer van de openbare ruimte zijn, maar
bijvoorbeeld ook het beheer van accommodaties en de inzet ten behoeve van collectieve
voorzieningen e.d.
Ten aanzien van de inzet van uitkeringsgerechtigden ten behoeve van beheer van het openbaar
gebied vindt er een inventarisatie plaats van mogelijke werkzaamheden en geschikte kandidaten.
Inventarisatie zal afgerond zijn in april 2013.
Tijdens de partnerbijeenkomst van 14 januari 2013 zijn tijdens de workshops twee suggesties naar
voren gekomen wat betreft het leefbaar en schoon houden van de buitenomgeving, namelijk de
inzet van uitkeringsgerechtigden en een adoptiesysteem voor gebieden/straten door verenigingen en
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maatschappelijke organisaties. Deze suggesties zullen in het plan van aanpak verder uitgewerkt
worden.
Partners:
Surplus Welzijn (vrijwilligerscentrale), HOOM, maatschappelijke instellingen, wijkverenigingen,
ondernemers/winkeliers.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Mensen: Uitgangspunt van het project is zelfredzaamheid van burgers en het versterken van de eigen
kracht. De gemeente draagt niet langer eigenstandig de zorg voor voorzieningen en het uitvoeren
van maatschappelijke activiteiten, maar verwacht daarbij een actieve bijdrage van de burger.
Samenwerking: Er wordt samenwerking gezocht met relevante partijen om het huidige
voorzieningenniveau zo efficiënt mogelijk te organiseren, waarbij iedere partij vanuit de eigen
verantwoordelijkheid handelt.
Uitvoering WWB gaat in subregionaal verband plaatsvinden, waarvan inzet op participatie
uitkeringsgerechtigden onderdeel uitmaakt.
Rollen: De gemeente draagt zorg voor vangnet, een basis-voorzieningenniveau. De zelfredzaamheid
en eigen verantwoordelijkheid burgers voor de leefbaarheid van de woonomgeving komt centraal te
staan.
Takendiscussie
De gemeente streeft er naar burgers, waaronder uitkeringsgerechtigden, via vrijwilligerswerk een
actievere rol te laten vervullen bij het organiseren en uitvoeren van maatschappelijk nuttige
activiteiten. De gemeente gaat daarbij een meer regisserende rol vervullen en treedt op als
“verbinder” van partijen, in plaats van het zelf faciliteren en organiseren van voorzieningen.
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Uitvoeringsprogramma ‘West-Brabant werkt en pakt door’
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Samenwerking Sociaal
Theo Vaes
Michiel Puts
Vragen 30, 57 en 59
Vraag 30: Hoe kan de samenwerking tussen het onderwijs en de
ondernemers bevorderd worden ten behoeve van het vergroten
van de kansen op de arbeidsmarkt?
Vraag 57: Hoe kunnen we, samen met de 4 O’s, bereiken dat
inactiviteit voorkomen kan worden en hoe bereiken we dat nietwerkende inwoners sneller participeren?

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken
Eurokansen

Vraag 59: Hoe kunnen we in samenwerking met het onderwijs en
de ondernemers meer arbeidsplaatsen realiseren?
Voor vraag 30:
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de
samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl of eventuele
beperking.
b. De ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en jongeren in
hun diverse leefmilieus op school, in het gezin en in hun vrije
tijd.
Voor vragen 57 en 59:
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen op de
arbeidsmarkt en/of aan de samenleving, ongeacht leeftijd of
eventuele beperkingen.
b. Iedereen doet iets voor zijn/haar uitkering en levert daarmee
een bijdrage aan de samenleving.
Voor vraag 30:
De gemeente brengt partners bij elkaar en we maken optimaal
gebruik van accommodaties. Daarnaast benutten we de
schaalvoordelen van regionalisering en bevorderen we de
samenhang tussen verschillende beleidsterreinen.
Voor vragen 57 en 59:
Onze doelstelling is dat iedereen participeert in de samenleving en
dat dit beloond wordt. We benutten kansen van regionalisering.
Het project draagt met name bij aan de uitgangspunten “het gaat
om mensen, samenwerking en andere rollen”.
Regio West-Brabant, Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid, ROC
West-Brabant, Avans Hogeschool, BZW, Calibris, Ecabo, Kenteq.
Het geheel aan projecten/activiteiten in het kader van het
uitvoeringsprogramma kent een breed scala aan doelstellingen, die
bij moeten dragen aan verbetering van de regionale arbeidsmarkt.
Opbrengsten van het programma voor de gemeente zijn gelegen in
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Tijd
Kwaliteit

beperking instroom in de uitkering (door o.a. aanpak voortijdig
schoolverlaten, verbetering aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt) en
bevorderen uitstroom uit de uitkering. Concrete omvang financiële
besparing is echter moeilijk te kwantificeren.
Na concrete uitwerking activiteiten van het actieprogramma moet
op onderdelen concrete besparing in beeld gebracht worden.
Er is geen tijdsbesparing voorzien door activiteiten in het kader van
het actieprogramma.
Door samenwerkingsafspraken tussen de drie O’s in het
actieprogramma wordt een kwalitatieve verbetering nagestreefd
door aanpak knelpunten op de arbeidsmarkt. Deze kwaliteitsslag
draagt bij aan een kwalitatief betere dienstverlening aan de
burger.
Kwaliteit van werkgeversdienstverlening door gemeenten en UWV
is een van de onderliggende doelstellingen van het
actieprogramma West-Brabant werkt en pakt door.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Begin Oktober 2012
Vaststellen uitvoeringsprogramma
‘West-Brabant werkt en pakt door’
met daarin afspraken tussen
onderwijsveld en
werkgeversorganisaties
(30, 57, 59)

Doorlopend
Regionale afspraken over aansluiting onderwijs
en bedrijfsleven en verbetering kwalificering
beroepsbevolking, gericht op vergroten
arbeidsparticipatie en versterken economische
ontwikkeling West-Brabant (30)

Hoe is de aanpak (geweest)
Het uitvoeringsprogramma is in 2012 door betrokken partners opgesteld en is vastgesteld door de
Regio West-Brabant d.d. 2-10-2012. De formele start van het uitvoeringsprogramma is in januari
2013. Het uitvoeringsprogramma loopt tot en met 2015. Een aantal onderwerpen van dit programma
waarvoor de gemeente verantwoording draagt, wordt momenteel verder uitgewerkt in concrete
projecten.
Binnenkort ontvangt de gemeente een overzicht van het RWB van de concrete planning en de stand
van zaken van projecten die in Etten-Leur lokaal uitgevoerd gaan worden. Op basis hiervan is helder
welke acties concreet in Etten-Leur worden uitgevoerd.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
Mensen: Uitgangspunt van het project is zelfredzaamheid van burgers en het versterke n van de
eigen kracht.
Samenwerking: Op het niveau van West-Brabant wordt de samenwerking tussen overheden,
werkgevers en onderwijs over arbeidsmarktbeleid versterkt en worden de knelpunten op de
arbeidsmarkt in gezamenlijkheid aangepakt, waarbij iedere partij zijn eigen rol en
verantwoordelijkheid neemt. Via een concreet actieprogramma worden binnen West-Brabant
gezamenlijk (door de West-Brabantse gemeenten en andere betrokken partijen) concrete activiteiten
ondernomen gericht op het oplossen/ wegnemen van deze knelpunten.
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Een deel van de activiteiten zal uitgevoerd worden binnen de subregionale gemeentelijke
samenwerking Werkplein Etten-Leur (dat verder gestalte krijgt door vorming intergemeentelijke
sociale dienst met gemeenten Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert).
De gemeente Etten-Leur werkt aan de volgende acties uit dit uitvoeringsplan concreet mee:
 Creëren extra arbeidsplaatsen in de Sector Groen
 Organiseren (zij-)instroomtrajecten in de Sector Zorg
 Organiseren uitstroom uit uitkering naar Sector Zakelijke Dienstverlening
 Organiseren extra zij-instroomtrajecten in de Sector Techniek
 Onderzoek mogelijkheden verdergaande subregionale en lokale samenwerking met
werkgevers
 Onderzoek naar meer structurele samenwerking met uitzendbranche aan de poort.
Rollen: De zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers, maar ook van werkgevers en
het onderwijs worden het uitgangspunt. De gemeente draagt zorg voor een vangnet en ondersteunt
burgers die niet zelfredzaam zijn bij het versterken van de eigen kracht.
Takendiscussie
De verantwoordelijkheid voor het oplossen van arbeidsmarktgerelateerde knelpunten wordt meer
dan voorheen gelegd bij die partijen die in eerste aanleg verantwoordelijk zijn voor betreffende
knelpunten. De gemeente is niet langer de partij die alles (financieel) faciliteert en organiseert, maar
is meer de verbindende partij die andere verantwoordelijke partijen bij elkaar brengt en draagt zorg
voor het ondersteunende vangnet voor die burgers die (nog) niet zelfredzaam zijn.
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Wijkagenda’s
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Toekomstvisie
Partners betrokken

Eurokansen
Tijd
Kwaliteit

Samenwerking – Sociaal
Wethouder Th. Vaes
Peter Boekelman (GO) en wijkmanagers (SL)
Vraag: 67
Hoe kan wijkgericht werken een instrument zijn om de kwaliteit
van de eigen woonomgeving te versterken?
Met de activiteiten in dit programma willen we de volgende
maatschappelijke effecten bereiken:
a. Woningeigenaren en huurders wonen zo lang mogelijk
zelfstandig en betaalbaar in hun vertrouwde omgeving.
b. Burgers wonen in een veilige en gezonde leefomgeving met
een hoge mate van tevredenheid.
c. Meer betrokkenheid van inwoners bij hun buurt en wijk,
hetgeen o.a. blijkt uit initiatieven van bewoners.
Onze doelstelling is inwoners te stimuleren om initiatief te nemen
op het gebied van bouwen en wonen. Daarnaast stimuleren we
kwaliteitsverbetering op wijkniveau en binnenstedelijke
vernieuwing. Ook biedt de gemeente meer ruimte aan creativiteit
en vernieuwing door deregulering.
Het project draagt met name bij aan het uitgangspunt: ‘Het gaat
om mensen en om samenwerking”.
De kernpartners zijn WEL, Surplus, politie en wijkbewoners. Verder
zullen alle partijen, die actief zijn in de wijk en betrokken bij een
onderwerp, worden betrokken.
Nee
nvt
Ingestoken wordt op sociale cohesie en het versterken van de
burgerkracht.

Benoemd resultaat c.q. activiteiten om onderzoeksvragen te beantwoorden in tijdlijn
Hoe is de aanpak (geweest)
Het proces en de inhoud zijn nu zodanig geoptimaliseerd, dat de
wijkagenda’s 2013 in maart 2012 zijn vastgesteld. Belangrijk hierin is
dat de actiepunten, die uit de wijkagenda komen en die door
I
wijkbewoners uitgevoerd en ondersteund worden, voorrang krijgen. Hierbij wordt een directe link
gelegd met de invulling van plusfunctie van de Brede School.
Oktober 2013
Concept-wijkagenda’s zijn voor
2014 opgesteld.

In overleg met alle partners bepalen we in maart/april 2013 hoe we het proces voor de wijkagenda’s
2014 insteken. Ook maken we afspraken hoe we het wijkgericht werken verder kunnen
doorontwikkelen. De wijkagenda’s 2014 zijn in concept gereed in oktober/november 2013.
Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
De wensen en behoeften van onze inwoners staan centraal. Wij luisteren naar de wensen van de
mensen. Deze wensen en behoeften leggen we vast in wijkagenda’s.
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Takendiscussie
Het wijkgericht werken is een instrument om de kwaliteit van de eigen woonomgeving te versterken.
Door het versterken van de burgerkracht stimuleren wij dat burgers verantwoordelijkheid nemen
voor de eigen leefomgeving. Middels het gezamenlijk opstellen van de wijkagenda’s creëren wij
maximale ruimte zodat inwoners hun eigen behoefte en wensen zelf kunnen realiseren.
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Tijdlijn Subsidies
Subsidies
Deelprojecten:
1. Vereenvoudiging subsidieproces
2. Nieuwe subsidieregels
Tijdlijn
Portefeuillehouder
Verantwoordelijk medewerker
Onderzoeksvraag

Takendiscussie –
Maatschappelijke effecten

Takendiscussie – Richtinggevende
uitspraak

Bestuurlijk
Theo Vaes
Marc van Hooijdonk
1. Is er behoefte om (waarderings)subsidies in te zetten en zo ja,
op welk manier? (Cultuur, Toerisme en Recreatie; Sport;
Maatschappelijke Zorg)
2. Op welke manier kunnen we het subsidiebeleid
vereenvoudigen en efficiënt(er) maken? ( Financiën)
Vragen 41, 46, 50 en 77
Met het project Subsidies willen we bijdragen aan het bereiken van
de volgende maatschappelijke effecten:
a. Alle inwoners komen op een laagdrempelige manier in
aanraking met vormen van kunst en cultuur onder andere ter
bevordering van de sociale cohesie. (Cultuur, Toerisme en
Recreatie)
b. Etten-Leur is een aantrekkelijke gemeente voor inwoners en
bezoekers om in te recreëren. (Cultuur, Toerisme en Recreatie)
c. Behouden van de sociale cohesie. (Sport)
d. Stimuleren van een gezonde samenleving waarin ieder
zelfstandig kan deelnemen, ongeacht leeftijd, levensstijl, of
eventuele beperking. (Sport)
e. Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de
samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl of eventuele
beperking. (Maatschappelijke Zorg)
f. Er is een woon- en leefomgeving gecreëerd waar iedereen
ruimte heeft zichzelf te ontwikkelen en zich prettig en veilig
voelt. (Maatschappelijke Zorg)
g. Met de activiteiten op het gebied van Financiën willen we een
goede balans tussen de prijs (lokale lasten) en het
kwaliteitsniveau (voorzieningenniveau diverse beleidsvelden)
bereiken. (Financiën)
De richtinggevende uitspraak die bij de genoemde
maatschappelijke effecten hoort is:
 We willen een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven met een
aantrekkelijk toeristisch-recreatief en cultureel aanbod. We
leggen verbindingen tussen partners en we benutten regionale
kansen
 We leggen verbinding tussen partners. Partners verrichten
taken vanuit de eigen kracht.
 Onze doelstelling is dat taken uitgevoerd worden vanuit de
eigen kracht. De gemeente heeft een vangnetfunctie. We
verbinden partijen.
 Onze doelstelling is inefficiënte geldstromen te stoppen. De
administratie wordt transparanter ingericht, waardoor een
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beter inzicht ontstaat in de verhouding tussen kosten en
kwaliteit van de producten.
Het project draagt met name bij aan de uitgangspunten: ‘Het gaat
over mensen’, ‘het gaat over samenwerking’ en ‘het gaat om
andere rollen’.
Vanuit de workshop ‘Waardering zonder subsidies”d.d. 14-01-2013
zijn 10 verenigingen (zowel wijkverenigingen, als sport- als
culturele verenigingen) betrokken en de WMO adviesraad.
Verenigingen geven aan dat ze behoefte hebben aan een meer
faciliterende rol van de gemeente en aan vermindering van de
regels en onkosten (b.v. leges) bij evenementen. Het beschikbaar
stellen van b.v. materialen en vrijwilligers kan een alternatief zijn
voor kleinschalige subsidies.
1. Vermindering van regels en onkosten voor verenigingen kan
tijd besparen voor de gemeente. Een meer faciliterende rol van
de gemeente zal van de andere kant meer tijd kosten van de
gemeente.
2. Een vereenvoudigd en efficiënter subsidieproces bespaart tijd
voor zowel de ontvangers als de gemeente.
Door intern overleg en overleg met externe partners wordt de
kwaliteit gewaarborgd.

Toekomstvisie

Partners betrokken

Eurokansen

Tijd

Kwaliteit

Benoemd resultaat in september 2012
Vereenvoudiging subsidieproces
1 Januari 2014
Het subsidieproces is vereenvoudigd
en efficiënter (77)

Nieuwe subsidieregels
Eind Januari 2013
Na overlegronde: Afspraken met
maatschappelijke organisaties
en inwoners over het proces
aanpassing Algemene
Subsidieverordening en de
bijbehorende nadere regels en
verslag eerste
inventarisatieronde .
(41, 46, 50)

1 Juli 2013
Concept Algemene
Subsidieverordening is
voorgelegd aan
maatschappelijke
organisaties en
inwoners (41, 46, 50)

1 Juli 2013
Overlegronde over de
Nadere regels voor de
Subsidie (vervanging van
de huidige Beleidsregels)
(41, 46, 50)

Eind 2013
Collegevoorstel Nieuwe
Nadere regels voor de
Subsidies (vervanging van
de huidige Beleidsregels)
(41, 46, 50)

November 2013
Raadsvoorstel
Nieuwe Algemene
Subsidieverordening
(41, 46, 50)

Hoe is de aanpak (geweest)
Intern is een werkgroep aan de slag gegaan met vertegenwoordiging vanuit sport, cultuur en
maatschappelijk terrein, aangevuld met een collega voor de juridische mogelijkheden.
Externe partners zijn geconsulteerd middels een van de workshops op de partnerbijeenkomst op 14
januari 2013.
M.b.t. de vereenvoudiging van het subsidieproces is voor 2014 het aanvraagformulier voor
waarderingssubsidie vereenvoudigd en worden alle aanvraagformulieren via mail verzonden.
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In de loop van 2013 wordt er in overleg met zowel interne als externe partners gewerkt aan een
nieuw concept algemene subsidieverordening en worden overige mogelijkheden ter vereenvoudiging
van het subsidieproces verkend.

Hoe draagt het project bij aan de Toekomstvisie en Takendiscussie?
Toekomstvisie
“De taak van de gemeente is het garanderen van bepaalde basisvoorzieningen en een
vangnet zijn voor diegenen die dat nodig hebben. Daarnaast is de gemeente daar waar
nodig een proactieve verbinder geweest tussen de 5 O’s. Gelijkwaardigheid,
verantwoordelijkheid en vertrouwen binnen vooraf overeengekomen kaders zijn daarbij de
belangrijkste uitgangspunten geweest. De zorg van mensen voor zichzelf, maar ook de zorg
voor anderen, heeft de gemeente meer teruggelegd in de samenleving.”
“Onze gemeentelijke rol beperkt zich tot een voorwaardenscheppende en het leggen van
verbindingen om tot een sterk toeristisch product West-Brabant te komen.”
Takendiscussie
Afbakening
Een nieuwe beleidsnota CTR in november 2013 en beleidsnota Sport maken geen onderdeel uit van
dit project, echter ze zijn wel onlosmakelijk verbonden met de resultaten van dit project.
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