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Maatschappelijke verslaglegging 2018 - 2019 van Sportfondsen over zwembad De Banakker
Jaarlijks brengt Sportfondsen een maatschappelijk verslag uit. Dit verslag gaat over de bereikte
maatschappelijke resultaten. Het gaat hierbij (onder andere) om het geven van inzicht in de breedte
van het aanbod zwemmen voor specifieke doelgroepen, de aanpak van klachten en ideeën van
bezoekers, klanttevredenheid en de relatie met andere maatschappelijke activiteiten in de gemeente.
Uit het verslag blijkt dat met zorg voor de maatschappelijke effecten ook oog is voor de
bezoekersaantallen en bedrijfsmatigheid. Er wordt samenwerkt met andere organisaties en er is een
breed aanbod aan zwemvoorzieningen gericht op allerlei doelgroepen (bijvoorbeeld:
schoolzwemmen, verschillende mogelijkheden voor ouderen en dameszwemmen).
Jaarrekening 2019
In november vorig jaar voerden we in de gemeenteraad een stevig gesprek over de tweede
bestuursrapportage 2019 en de meerjarenbegroting. Het gesprek ging over onze financiële positie en
hoe die verbeterd kan worden. Toen al was duidelijk dat we voor 2019 afstevenden op een tekort.
Het tekort blijkt iets minder groot dan toen verwacht, maar toch nog een tekort van € 3,6 miljoen.
Ondanks dit tekort hebben we veel bereikt in 2019. Zo hebben we een aantal woningbouwprojecten
ontwikkeld om voor voldoende, betaalbare en gevarieerde huisvesting te zorgen. Veel van deze
woningbouwprojecten starten de bouw in 2020. We zijn samen met de onderwijsinstellingen het
Integraal Huisvestingsplan aan het opstellen. Zo zorgen we dat in de toekomst er voldoende en
kwalitatief goede schoolgebouwen zijn. We ontwikkelen diverse methoden om directer en dichter
met onze inwoners te communiceren. Door in heldere taal te spreken en schrijven en door de
participatie verder te ontwikkelen, betrekken we de inwoners dichter bij wat er in Etten-Leur
gebeurt. Ook op het gebied van de nieuwe omgevingswet, duurzaamheid en de energietransitie is in
2019 vooruitgang geboekt.
Het is een uitdaging om voorzieningen betaalbaar te houden, om het kwaliteitsniveau van het
openbaar gebied in onze gemeente vast te houden en ook de sociale gemeente te zijn die we willen
zijn. Dat zien we in deze jaarrekening, maar ook bij de volgende begroting terug. De coronacrisis
heeft ook tegengewerkt. Samen met de gemeenteraad zullen we het gesprek voeren hoe we de
financiële positie kunnen verbeteren. We vertrouwen erop dat we dit samen aankunnen.
Verlenging deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit en een doorgaande leerlijn traject 3 (CMK 3)
van januari 2021 tot en met december 2024
Het college stemt in met deelname aan een regeling waarbij er meer aandacht komt voor
cultuureducatie. Door samenwerking met Kunstloc wordt het mogelijk om kennis te delen en mee te
liften op regionale activiteiten. Het programma loopt van 2021-2024.
Ontwerp-bestemmingsplan Van ’t Hoffstraat
De herbouw van woningen aan de Van ‘t Hoffstraat komt weer een stap dichterbij. De eerstvolgende
stap is het ontwerpbestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage ter inzage te leggen. Tijdens
deze periode is er gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Met Alwel worden overeenkomsten
gesloten om de herbouwactiviteiten ook uit te kunnen voeren. Het gaat hierbij om kostenverhaal en
een planschade overeenkomst. In het gebied Van ’t Hoffstraat worden de huidige 32 woningen
vervangen door 70 gestapelde woningen (60 sociale huurwoningen en 10 middel dure
huurwoningen).
Beantwoording raadsbrief D66
D66 heeft een aantal vragen gesteld. Zij vroegen of ondernemers verduidelijking kunnen vragen voor
hun eigen specifieke situatie. Dit is natuurlijk mogelijk. Er zijn een aantal mogelijkheden. De
ondernemer kan kiezen welk pad het beste bij hem of haar past. Er zijn ook ondernemers die net
buiten de regeling vallen. Ook hen proberen we zo goed mogelijk te ondersteunen.
Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2019

De cliënten die een voorziening ontvangen vanuit de WMO zijn over het algemeen tevreden. De
cliënten voelen zich serieus genomen, ondervinden positieve effecten van de ondersteuning en zijn
zeer tevreden over het keukentafelgesprek. Ook krijgen ze de ondersteuning die past bij hun
hulpvraag. Deze bevindingen komen uit een onafhankelijk onderzoek door I&O Research over 2019.
Hiermee krijgt de gemeente inzicht over het effect van de inspanningen van de WMO, maar zeker
ook over hoe cliënten de aanpak van het gemeentelijk beleid ervaren.
Uitgangspunten en aanpak financiële opgave
De financiële positie van de gemeente Etten-Leur moet worden verbeterd. Na het toepassen van
bezuinigingen en het verhogen van de OZB eind 2019 voor de begroting 2020 zijn we geconfronteerd
met nieuwe tekorten. Het meerjarenperspectief is negatief en de reserves kunnen dit niet meer
opvangen. Een meer fundamentele aanpak is nu nodig om in november een sluitende
meerjarenbegroting vast te stellen. Het college heeft een aanpak voorbereid met uitgangspunten en
voorstellen voor het proces. Het college vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met de
uitgangspunten en de aanpak.
Schoenmakershoek-Oost - afbouw en exploitatieopzet
Burgemeester en wethouders hebben een principeakkoord bereikt over de afbouw van de wijk
Schoenmakershoek aan de noordoostzijde. Dit akkoord bevat o.a. afspraken over aanpassing van de
bedrijfsvoering van het aan de wijk grenzend agrarisch bedrijf. De gemeenteraad ontvangt hierover
een procedurevoorstel.
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van B & W-collegeleden
Er zijn geen activiteiten waarbij het college aanwezig is.

