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1. Voorwoord
Het collegewerkprogramma is een feit. In 2018 stelde de nieuwe gemeenteraad het raadsprogramma
op en maakte de organisatie op basis daarvan het beleidskader voor deze bestuursperiode. De
vertaling van deze documenten in een actielijst staat in dit collegewerkprogramma. Ieder collegelid
heeft aangegeven wat zijn/haar speerpunten zijn voor deze periode. Deze zijn apart uitgelicht, maar
komen uiteraard ook terug in het overzicht van alle acties.
Door het collegewerkprogramma heen zien we drie punten die vaak terugkomen: participatie,
datagestuurd of -gericht werken en de betaalbaarheid van onze voorzieningen. We lichten deze kort
toe als rode draad van het collegewerkprogramma. In dit programma zijn geen financiële gegevens
opgenomen. Het is duidelijk een planningsinstrument. De financiën lopen via de Planning &
Controlcyclus.
Wij zijn blij dat er nu een totaaloverzicht ligt van de acties die nodig zijn om het raadsprogramma uit
te voeren. Uiteraard hebben we niet stil gezeten en zijn diverse acties inmiddels al in uitvoering. Het
raadsprogramma was in dat opzicht duidelijk. Echter aan de hand van dit programma kunnen wij met
de organisatie de voortgang van de activiteiten goed volgen.
Dit collegewerkprogramma dient ook als uitnodiging voor eenieder die wil aanhaken op een actie of
een onderwerp. In Etten-Leur willen we samenwerken. Dat werd aangegeven door onze inwoners
tijdens de Koerskaart in 2017 en staat beschreven in onze toekomstvisie. Voor nieuwe oplossingen
hebben we elkaar nodig. Nieuwe oplossingen hoeven niet altijd groots te zijn. Vaak zit echte
verandering in kleine dingen. We hopen dat onze inwoners en partners op deze uitnodiging ingaan.
Want Etten-Leur maken we samen.
Het college van burgemeester en wethouders
22 januari 2019
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2. Rode draad collegewerkprogramma
In het raadsprogramma staat de bestuurlijke opgave duidelijk aangegeven. Onderverdeeld in negen
programma’s. Het collegewerkprogramma is daar een uitwerking van in de vorm van een
actieprogramma. Door het raadsprogramma en collegewerkprogramma heen, zien we een aantal
onderwerpen in onze werkwijze vaker terugkomen. Deze verdienen aparte aandacht. In alle
programma’s komen participatie, datagestuurd of -gedreven werken en de betaalbaarheid van de
gewenste kwaliteit van onze voorzieningen terug. We lichten ze kort alle drie hieronder verder toe.
Participatie
Onze inwoners en partners gaven bij de koerskaart in 2017 al aan dat zij graag meer willen
samenwerken en gezamenlijk willen werken aan Etten-Leur. Dat begint bij gehoord worden bij
activiteiten van de gemeente (burgerparticipatie), maar groeit door naar ruimte voor initiatieven
(overheidsparticipatie) en nog verder naar gezamenlijk eigenaarschap van problemen èn oplossingen
(versterking maatschappelijke democratie).
Deze ontwikkeling vraagt om een andere werkwijze rondom vorming van beleid en plannen en de
uitvoering ervan. Dit vraagt van de gemeente (en van onze inwoners en partners) nog een extra stap
in hoe we samen kunnen zorgen voor Etten-Leur. Het is belangrijk dat we daarbij letten op de
democratische waarden die ons land welvarend, veilig en prettig hebben gemaakt. We zullen ervoor
moeten zorgen dat iedereen kan mee denken en doen. Met oog voor de minderheid en hun
belangen. We zullen ervoor moeten zorgen dat men de dialoog aangaat met elkaar en daarbij bewust
wordt van eigen belangen, belangen van anderen en het algemeen belang. Als gemeente moeten wij
faciliteren en stimuleren zodat onze lokale democratie versterkt wordt en gewaarborgd blijft. De
gemeenteraad, als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners van Etten-Leur, speelt hierin een
belangrijke rol.
We zien dat niet alleen in het sociaal domein - waar veelal de aandacht rond overheidsparticipatie
naar toe ging - maar ook in het fysieke domein steeds meer te doen is als het gaat om participatie. De
omgevingswet stimuleert ons om hier verdere stappen in te maken.
Datagestuurd en -gedreven werken
We leven in een informatiesamenleving waarin het op basis van data veel beter mogelijk is om als
gemeente gerichter te handelen op signalen en ontwikkelingen in de samenleving. Het is mogelijk om
grote databestanden om te zetten naar bruikbare informatie. Door dashboards in te richten kan de
informatie op een gebruikersvriendelijke manier gedeeld worden. Dit kan gemeentebreed maar ook
op wijk of buurt niveau. Zo creëer je een duidelijk beeld en overzicht van wat er speelt in de
gemeente, wijk of buurt.
Door dit soort data te bundelen, behapbaar en gebruikersvriendelijk te maken kun je
dwarsverbanden blootleggen. Door informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de samenstelling van
een wijk kunnen links gevonden worden met zaken rond veiligheid of gezondheid. Door data te
analyseren kun je gerichter sturen en werken. Dat stimuleert preventief en efficiënt werken.
Betaalbaarheid
De financiële positie van de gemeente staat onder druk. De gemeente Etten-Leur heeft tot op heden
altijd kunnen investeren, ondanks de economische crisis, maar het meerjarenspectief laat zien dat
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we moeten opletten. We zien aan de ene kant dat Etten-Leur beschikt over prachtige voorzieningen
en ons ambitieniveau is hoog. Hoe zorgen we ervoor dat dit betaalbaar blijft?
Het college benoemt in haar speerpunten dan ook dat zij wil dat Etten-Leur financieel gezond is en
dat de betaalbaarheid c.q. beheersbaarheid van het sociaal domein een aandachtspunt is. Dit alles
met behoud van de ambitie om een sociale gemeente te zijn voor kwetsbare inwoners, met behoud
van het voorzieningenniveau en met de extra ambities op het gebied van duurzaamheid.
Betaalbaarheid is dan ook binnen alle programma’s een aandachtspunt.
Dit houdt verband met de voorgaande twee punten. De inzet van data en informatie kan ons helpen
om gericht, preventief en efficiënt te werk te gaan. Daarnaast kunnen we ons voorzieningenniveau
en onze ambitie alleen volhouden als we het samen doen met inwoners en partners: krachten
bundelen en eigenaarschap delen.
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3. Speerpunten college
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Portefeuillehouder Kees van Aert
Energietransitie, Klimaatadaptatie en
Circulaire economie
Veiligheid in het openbaar gebied
Participatie in het fysieke domein

Speerpunten

Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulaire
economie
Doelen
# Energie: 49% minder Co2 uitstoot in
2030
# Klimaat: geen wateroverlast, meer
groen/minder verharding
# Circulaire economie: betere scheiding
huishoudelijk afval, hergebruik afval als
grondstof bevorderen

Acties
# Voortrekkersrol vanuit partners
organiseren (dialoog inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties,
voorlichtings-bijeenkomsten, verbeteren
(lokaal) energieloket met derden
# Energie:
- Regionale energiestrategie (2019/2020)
- Warmte transitieplan (2019/2020)
- Uitvoeringsprogramma’s (vanaf 2021/2022)
- Ruimtelijke keuzes omgevingsvisie
(2019/2020)
- Gemeentelijke gebouwen en wagenpark
# Klimaat
- Stresstest 2019
- Doorrekenen gevolgen hevige
regenval (2019)
- VGRP
- Ruimtelijke keuzes omgevingsvisie
(2019/2020)
- Uitvoeringsprogramma (2021)
- Regelgeving (2021/2022)
# Circulaire economie
- Afvalplan (2019)
- Nieuwe inzameling (2020)
# Energie en klimaat uitgangspunten voor
nieuwbouw (woningbouw en utilitair):
energieneutraal en klimaatbestendig

Goede voorbeelden zijn:
Schoenmakershoek, De
Streek, windturbines,
zonnepanelen rijksweg,
zonnepanelen kse,
energiecoöperatie,
Smart Lights Concepts

Veiligheid in het openbaar
gebied

Participatie in het fysieke
domein

Doelen
# Zo min mogelijk ongevallen
# Verhogen veiligheidsgevoel in het
verkeer en het openbaar gebied

Acties
# Onveilige situaties in het verkeer
inzichtelijk maken en objectiveren (2019)
- Indien mogelijk: data-gestuurd
- Aan de hand van dit inzicht acties uitvoeren
(infrastructuur + gedrag)
# Inventariseren waar het
onveiligheidsgevoel in het verkeer en
openbaar gebied speelt (2019)
- Dialoog hierover aangaan
- Veiligheidsprogramma: ambitieniveau
bepalen (zie programma veiligheid)
# Aantal verkeersborden verminderen

Goede voorbeelden zijn:
rent a cop, nominatie
fietsstad

Doelen
# Mensen voelen zich gehoord en gezien
bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en
projecten.

Acties
# Vooraf stappenplan en kaders aangeven
(participatieladder en verwachtingen
managen)
# Vooraf bestuurlijke verwachtingen
uitspreken en afstemmen
# Gezamenlijk versus individueel belang in
kaart brengen
# Overheidsparticipatie bevorderen
# Niet alleen wijkgericht, kan ook
gemeentebreed
# Coachen medewerkers in brede zin
# Medewerkers inzetten op competenties
# Elkaar aanspreken, schrijfwijzer, etc.

Goede voorbeelden zijn:
Van Bergenplein,
Stationsvisie, Van
Bergenpark, Afval 2020,
Smart Lights Concepts,
begraafplaatsen

Portefeuillehouder Jan Paantjens
Speerpunten
Speerpunten

Etten-Leur financieel gezond
Woningbouwprogramma
(gemeentelijke) Accommodaties

Etten-Leur
financieel gezond

Woningbouwprogramma

(gemeentelijke)
Accommodaties

Doelen

Doelen

Doelen

# Kort termijn (1-4 jaar): positieve cijfers in
de meerjarenbegroting
# Lange termijn (> 4 jaar): reserve positie
verbeteren

# 800 woningen erbij in vier jaar
# Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

# Duidelijk beeld van accommodaties
# Optimaal gebruik van accommodaties

Acties

Acties

Acties

# binnenstedelijk realiseren van 800 nieuwe
woningen (2018-2022):
- goede woonmix (keuzes voor locaties en
type woningen)
- duurzame woningen
# ontwikkelen uitleglocatie Hoge Haansberg
(start traject Q4 2018)
- initiatieven marktpartijen omarmen
# Ontwikkelen participatie bij ruimtelijke
plannen (Q1/Q2 2019)

Korte termijn (1e helft 2019)
# Concrete aanpak urgente vraagstukken:
- Wijkgebouwen: De Drempel en De Linde
- Jeugdgebouwen: Scouting en Jeugdland
- Culturele gebouwen: Van Goghkerk en
Carnavalsverenigingen

# Korte termijn:
- aandacht voor wijze van begroten en
budgetverantwoordelijkheid (Q1 2019)
- verhogen OZB binnen kaders
gemeenteraad (kadernota 2020)
- Financieringsmodel BON (kadernota 2020)
# Lange termijn:
- in gesprek met inwoners en partners over
de kwaliteit van voorzieningen in relatie tot
lage belastingen (betaalbaarheid
voorzieningen)
- wie betaalt wat (niet alleen gemeente)
- onderzoek naar betaalbaarheid en
beheersbaarheid sociaal domein
- mogelijkheid om inkomsten te verhogen
via leges, tarieven en subsidies

Kijken en vergelijken
met andere gemeenten:
- vergelijkbare gemeenten
(let op kwaliteit
voorzieningen!)
- leer van gemeenten die
onder toezicht staan

Goede voorbeelden zijn:
De Streek,
Schoenmakershoek

Lange termijn (start 2020)
# Herziening totaal accommodatiebeleid
- inclusief multifunctioneel gebruik,
duurzaamheid en bereikbaarheid (Wmo)

Op zoek naar
gemeenten met goede
ervaring op dit vlak

Portefeuillehouder Martin van der Bijl
Betaalbare kwaliteit sociaal domein
Vraag en aanbod lokale arbeidsmarkt
Industrieterreinen en detailhandel

Speerpunten

Betaalbare kwaliteit
sociaal domein

Vraag en aanbod lokale
arbeidsmarkt

Industrieterreinen en
detailhandel

Doelen

Doelen

Doelen

# Beheersbaarheid van de kosten
# Kwaliteitsbewaking: behoud bestaand
voorzieningenniveau

# Vraag en aanbod matchen op het gebied
van zorg, bouw, techniek en logistiek
# Hogere uitstroom uitkeringen
# Betaalbaarheid sociaal domein

# Bedrijventerreinen toekomstproof
# Levendig centrum

Acties
# Initiatieven en activiteiten in de wijk
ondersteunen om dure zorg te voorkomen
# Inzet op preventie en vroegsignalering
# Monitoringssysteem verder ontwikkelen
(2019 en verder)
# Data-set Werkplein benutten (2020)
# Pilot Jeugd tot 27 jaar (2019)
# Prognoses maken op basis van data over
de wijken (2019 en verder)
# Inzet op mindset zelfredzaamheid en eigen
kracht / samenkracht (plan in 2019)
# Dubbel aanbod voorkomen (door o.a.
gerichter inzetten van subsidie) (2020)
# Wijkteam ontwikkelen (voor multiprobleem, domeinoverstijgende en
stagnerende situaties) (2019)
# Financiële prognoses maken
# Maatschappelijke inzet van moeilijk
bemiddelbare clienten (categorie C) (2020
en verder)
# Cliëntervaringsonderzoeken uitvoeren
(jaarlijks)

Goede voorbeelden zijn:
Inzet extra
jeugdprofessionals om
dure zorg te voorkomen,
Frequent intensieve
aanpak werkloosheid
(FIA project)

Acties
# Stimuleren werk naar werk
# Regionaal sectorplan uitvoeren (vernieuwd
plan in 2019)
# Lokale aanpak met en via Werkplein:
verbinding lokale ondernemers
# Activeer het onderwijs (lokaal en
regionaal)
# Vergroten, toegankelijk en zichtbaar
maken aanbod.

Goede voorbeelden zijn:
Werken aan werk, Werk
aan onderwijs,
Werkgeversservicepunt
(WSP) West-Brabant

Acties
# Relatiebeheer (weten wat er leeft)
# Data verzamelen en analyseren
# Onderdeel werklocaties in omgevingsvisie
(2019)
# De Nieuwe Winkelstraat voortzetten (2019)
# Duurzaamheid bedrijventerreinen (energie
stress-test in 2019)
# Stimuleren samenwerking onderwijs en
bedrijfsleven voor de arbeidsmarkt
# Citymarketing samen met partners
# Prognoses leegstand (2019)
# Prognoses bedrijventerreinen
(inclusief vervoer en werkgelegenheid)

Goede voorbeelden zijn:
MKB Parels (Rewin)

Portefeuillehouder Miranda de Vries
Democratie
Veiligheid
Adreskwaliteit

Speerpunten

Democratie

Veiligheid

Adreskwaliteit

Doelen

Doelen

Doelen

# Samen werken aan gemeenschappelijke
doelen.
# Gelukkige inwoners
# Horen en gehoord worden
# Duidelijkheid en transparantie: gelijke
informatiepositie inwoner - overheid

# Vergroten van veiligheidsgevoel
# Boa's doelgericht en effectief op pad op
basis van data
# Van correctie naar meer preventie
# Aanpak meldverlegenheid (als mensen
niet durven te melden)

# Aanpak adresgerelateerde fraude
# Aanpak armoede (schuldhulpverlening)
# Sociale (meervoudige) problemen vroeg
signaleren (aandacht voor zorgmijders)

Acties

Acties

# Definieer participatie, samenspraak,
beginspraak etc. om dezelfde taal te spreken
# Kom tot een visie en strategie voor
protocollen en maatwerk: heldere beelden
over rollen, kaders en mate van invloed
(2019)
# Werk met maatschappelijke akkoorden
(2019-2022)
# Start een project altijd met een 0-fase en
bepaal de mate en vorm van participatie
afhankelijk van het project of van de situatie:
Waarom? Wat? Met wie? Hoe? (2019)
# Sturing op participatie

# Dialoog over veiligheid
# Signalen halen uit brede set data
(Meldingen openbare ruimte, politie, social
media, hot spots, meldingen registratie,
nieuwskamer) voor inzet Boa's
# Dashboard ontwikkelen (virtuele dataroom)
# Inzicht geven in veiligheid Etten-Leur en
regio en hierover communiceren
# Veiligheidsmonitor uitvoeren
# Successen uitdragen (wat gebeurt er al,
hoe verloopt samenwerking en wie maakte
het verschil?)
# Expertise delen met partners
# Koppeling fysiek en sociaal domein tbv
inzet Boa's

Goede voorbeelden zijn:
Kompas, Koerskaart,
I-visie, Onderwijsagenda

Goede voorbeelden
zijn: aanpak personen
met verward gedrag,
aanpak GHB
problematiek

Acties
# Ontwikkelen integraal dashboard
(ondermijning, adreskwaliteit, boa's, sociaal
domein, etc) (Q1 2019)
# Evaluatie project (Q2 2019)
# Plan van aanpak vervolg (Q3 2019)
# Regionale samenwerking opstarten (2020)

Goede voorbeelden zijn:
integrale casustafels

4. Acties en planning
Programma 0 Bestuur & ondersteuning
Onderwerp
0.1. Overheids- en
burgerparticipatie

Actie
Saskia de Smet en Manon Ostendorf
0.1.1. •

0.1.2. •
0.1.3. •

Beleid ten aanzien van overheids- en burgerparticipatie
doorontwikkelen (definitie vormen van participatie, ontwikkelen 0-fase
voor projecten, ontwikkelen mogelijke vormen van participatie
waaronder stappenplan bij ruimtelijke plannen)
Door middel van pilot(s) en experimenten vormen van participatie
inzetten en hiervan leren.
Gezamenlijk met inwoners en partners maatschappelijke akkoorden
sluiten.

0.2. Datagestuurd en
Michiel Huijben
data gedreven werken
0.2.1. • Omzetten van grote databronnen naar leesbare overzichten in
dashboards.
0.2.2. • Dashboard sociaal domein uitbreiden met financiële informatie. Geldt
ook voor andere dashboards.
0.2.3. • Informatiebehoefte voor wijkgericht werken in beeld brengen.
0.2.4. • Ontwikkelen van methode om signalen over criminaliteit en
ondermijning op te vangen.
0.2.5. • In eerste instantie de informatie intern laten landen op een later
moment extern algemeen beschikbaar stellen.
0.3. Informatieveiligheid, Ramon van Gils en Gert Hooymayers
privacy-beleid en
internetcriminaliteit
0.3.1. • Informatieveiligheid waarborgen gericht op beschikbaarheid,
toegankelijkheid, integriteit en vertrouwelijkheid omtrent informatie
waar wij als gemeente over gaan.
0.3.2. • Internetcriminaliteit aanpakken (betreffend eigen bedrijfsvoering).
0.3.3. • Uitvoeren van privacy- en informatiebeveiligingsbeleid.
0.3.4. • GAP-analyse om de positie te bepalen ten aanzien van de gewenste
situatie. Daarbij voeren we ook een risico-inventarisatie en evaluatie
bij uit.
0.3.5. • Aan hand van de GAP-analyses nieuwe maatregelen formuleren en
prioriteren.
0.4. Evaluatie
raadsprogramma

0.5. Gemeentelijke
dienstverlening

Planning
2019

Doorlopend
2019-2022

Doorlopend
Doorlopend
Q1 2019
Doorlopend
Doorlopend

Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Jaarlijks
Jaarlijks

Wim Voeten
0.4.1. •

Tussentijdse evaluatie raadsprogramma waarbij ook inwoners en
partners betrokken worden.

Q1 2020

Simon Rijsdijk, Esther Derks, Karin Verhagen, Peter van Loon, Catharina
Hoevenaars, Mariët de Jong
0.5.1. •

Uitvoeren van integrale aanpak project adres gerelateerde
problematiek.

2019
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0.5.2. •
0.5.3. •
0.5.4. •
0.5.5. •

0.5.6. •
0.5.7. •
0.5.8. •
0.5.9. •
0.5.10. •
0.5.11. •

0.5.12. •

Vereenvoudigen, stroomlijnen of afschaffen regelingen.
Uitvoeren programma ambitie dienstverlening.
Voortdurend dienstverlening verbeteren in gesprek met inwoners en
partners.
Digitaliseren vijf producten burgerzaken:
- eDienst Aanvraag reisdocument,
- eDienst uittreksel Burgerlijke stand,
- eDienst Paspoortaanvraag,
- eDienst Erkenning ongeboren vrucht,
- eDienst Naturalisatie & Optie.
Digitaliseren zakelijk en bezoekers parkeren.
Digitaliseren verzoeken en kennisgevingen voor de Algemene
Plaatselijke Verordening.
Acties naar aanleiding van uitkomst ondernemingspeiling over de
gemeentelijke dienstverlening.
Stimuleren en ondersteunen activiteiten om de digitale vaardigheid
van inwoners die dat willen te vergroten.
Onderzoek mogelijke herinrichting publiekshal.
Uitsluitend op afspraak werken (behalve woensdagochtend).
Gefaseerd doorvoeren beginnende bij Publiekszaken. Evalueren na een
half jaar en eventueel bijstellen. Afhankelijk van evaluatie invoeren in
de hele organisatie en kijken naar verruiming openingstijden.
Doorlopend ambtenaren trainen in gastheerschap en coachen daarop.

0.6. Verhogen inkomsten René Reijngoudt
0.6.1. • Starten van een procedure voor de bouw van twee reclame masten in
de markt. Via project ‘afwijkingsbesluit’ worden vergunningen
verleent.
0.7. Gemeentelijke
accommodaties

2019

2019
2019
2019
2019
2019
Vanaf Q1 2019

Doorlopend
2019

Willy Gommeren en Martijn Hinsen
0.7.1. •
0.7.2. •
0.7.3. •
0.7.5. •

0.8. Woonlasten

Doorlopend
Doorlopend
2019

Verduurzamen van gemeentelijke gebouwen door CO2-uitstoot te
verminderen.
Uitvoeren van in voorbereiding zijnde energiebesparende
maatregelen.
Herziening accommodatiebeleid.
Voorbereiding van de plannen om de gemeentelijke accommodaties
ook toegankelijk en gebruikersvriendelijk te houden voor mensen die
ouder zijn of een beperking hebben (WMO-proof).

Henk Buesink
0.8.1. We blijven behoren tot de vijf goedkoopste gemeenten in West-Brabant
om in te wonen.

0.9. Aanpak financiële
Sylvain van Erk
positie
0.9.1. Komen tot een duurzaam sluitende meerjarenbegroting en een verbeterde
reservepositie

2019/2020
2019/2020
Q1 2020
2019/2020

Jaarlijks

2019
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Programma 1 Veiligheid
Onderwerp
Actie
1.1. Veiligheid(plan)
Manon Ostendorf
1.1.1. • Samenstellen integraal veiligheidsplan 2018-2022 met inwoners en
partners.
1.1.2. • Uitvoeren van doorlopende acties met inwoners en partners zoals:
Donkere dagen offensief,
Wij gaan weer naar school,
Veiligheid op maat,
Buurtpreventie.
1.1.3. • Inwoners en partners op de hoogte houden van actuele
aandachtspunten m.b.t. veiligheid uiteenlopend van ondermijning tot
onveilig vuurwerk.
1.2. Woonoverlast

Jaap Malcontent
1.2.1. • Opstellen van beleidsregels voor de aanpak van woonoverlast.
1.2.2. • Jaarlijks evalueren we de beleidsregels en indien nodig sturen we bij.

1.3. Interne
Manon Ostendorf
bewustwording
ondermijning
1.3.1. • Organiseren van interne ondermijningsoverleggen en
werkconferenties ondermijning.
1.3.2. • Communiceren inhoudelijk over successen en ervaringen in de aanpak
van ondermijning door andere gemeenten.
1.3.3. • Zorgen voor een goede terugkoppeling aan de melders.

Planning
Q4 2018
Doorlopend

Doorlopend

Q1 2019
Jaarlijks

Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
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Programma 2 Verkeer en vervoer
Onderwerp
Actie
2.1. Verkeersveiligheid
Kitty van Baaren
voetgangers en fietsers
2.1.1. • Met inwoners inventariseren van gevaarlijke situaties voor
voetgangers en fietsers. Vervolgens een plan van aanpak opstellen om
deze gevaarlijke situaties te beperken.
2.1.2. • Onderzoek laten uitvoeren naar de verkeersveiligheid bij zebrapaden
en oversteekplaatsen van voetgangers en fietsers. Vervolgens een plan
van aanpak opstellen voor maatregelen ter verbetering van de
verkeersveiligheid, o.a. met slimme technologie.
2.1.3. • Veiligheid rondom de brede scholen 'Vier Heemskinderen', 'De Pijler'
(gerealiseerd in 2018), 'D'n Overkant' en 'Sonate'. Daarbij
verkeerstromen scheiden en overzicht verbeteren.
2.1.4. • Investeren in de verkeerseducatie.
2.1.5. • Onderzoeken welke rol de BOA’s kunnen vervullen in bevorderen
verkeersveiligheid.
2.2. Doorstroming
verkeer

Planning
p.m.
Uitvoering start
2020
Q4 2019
Doorlopend
Doorlopend

Kitty van Baaren
2.2.1. • Actualiseren van het verkeersmodel:
Onderzoek naar het verbeteren van de verkeersafwikkeling in relatie tot
stedelijke vernieuwing en uitbreiding (incl. Verkeerregelinstallaties).

2.3. Inventarisatie
Kitty van Baaren
verkeersborden en
overbodige verwijderen
2.3.1. • Een extern bureau gaat alle verkeersborden inventariseren en
aanbevelingen geven ter verbetering van de herkenbaarheid.
2.3.2. • Opzetten van een digitaal beheersysteem.
2.3.3. • Verwijderen van de overbodige verkeersborden na besluit vorming.
2.4. Verbeteren
Trudy van Loon en Kitty van Baaren
parkeeraanbod centrum
2.4.1. • Evalueren van parkeerbeleid en aan de hand hiervan verbeteren van
het parkeeraanbod.
2.4.2. • Voorstellen om het stallen van fietsen te verbeteren.
2.4.3. • Plaatsen van een oplaadpaal in de bewaakte fietsenstalling voor
elektrische fietsen aan het Burchtplein.
2.4.4. • Onderzoeken van het effect en de naleving van de blauwe zones in het
vergunningshouders gebied rondom het centrum.
2.4.5. • In overleg met inwoners en ondernemers nemen we maatregelen om
het parkeerregiem te verbeteren.
2.5. Aanbod laadpalen
Kitty van Baaren, Ap van Heeren en Jan Oostvogels
voor elektrische auto’s
uitbreiden
2.5.1. • Evalueren van het huidige aantal laadpalen en het gebruik daarvan.
2.5.2. • Aan de hand van de evaluatie nieuwe beleid vaststellen.

Q3 2019

Start Q2 2019
2020
2020

2019
Q1 2019
2019
2019
Doorlopend

Q1 2019
Q2 2019
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2.5.3. •
2.5.4. •

Plan van aanpak opstellen voor het plaatsen van nieuwe laadpalen in
relatie tot de parkeerdruk.
Goede communicatie hierover richting de inwoners.

2.6. Digitaliseren van
Trudy van Loon
parkeervergunningen
2.6.1. • Automatiseren en digitaliseren van het parkeersysteem.
2.7. Locatie
Kitty van Baaren
overnachting
vrachtwagenchauffeurs
2.7.1. • Aanpakken van overnachten van buitenlandse vrachtwagenchauffeurs
in regionaal verband.

Q2 2019
Doorlopend

Q2 2019

2019
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Programma 3 Economische zaken
Onderwerp
3.1. Bevorderen
werkgelegenheid

Actie
Jurgen Trouw, Catharina Hoevenaars, Willy Gommeren en Michiel Puts
3.1.1. •
3.1.2. •
3.1.3. •
3.1.4. •
3.1.5. •
3.1.6. •
3.1.7. •

Bevorderen van een breed aanbod aan werkgelegenheid. Inzetten op
kansrijke sectoren en stimuleren van een goede diversiteit aan
bedrijven. (oa Regionaal Sectorplan en lokale aanpak met Werkplein).
Keuze omtrent het wel of niet uitbreiden van het bedrijventerrein
en/of revitaliseren hiervan.
Uitvoeren van een strategische verwerving van bedrijventerreinen met
oog op herstructurering.
Het economische versterken van de regio in samenwerking met onze
partners.
We voeren gerichte acquisitie en promotie uit.
Bij uitgifte van gronden en herstructurering sturen we actief op het
verbreden van het aanbod.
Bij gronden van derden sturen we via het bestemmingsplan.

3.2 Project ‘Werken aan Michiel Puts, Astrid Adriaansen en Catherina Hoevenaars
Onderwijs’
3.2.1. • Intensiveren van de contacten tussen bedrijven, onderwijs en
overheid.
3.2.2. • 2018 pilot om de behoefte te inventariseren. Aan de hand waarvan in
2019 een visie gevormd wordt hoe de gezamenlijke partijen inwoners
duurzaam inzetbaar krijgen.
3.2.3. • Meer bedrijven en onderwijsinstellingen in dit project laten mee
participeren.
3.3. Stimulering
Michiel Puts en Catharina Hoevenaars
uitstroom
bijstandsgerechtigden
3.3.1. • Stimuleren dat bedrijven mensen uit de bijstand aannemen en actief
stimuleren bijstandsgerechtigden om uit te stromen.
3.3.2. • Verbeteren van de samenwerking van bedrijven en het Werkplein via
het project ‘Werken aan Werk’.
3.3.3. • Werkplein stimuleren om intensief haar klanten te spreken en volgen.
3.4. Versterken
winkelgebied

Planning
Doorlopend
Q4 2019
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend

Doorlopend
2018-2019
2019

Doorlopend
2019
Doorlopend

Jamie Roks en Natasja van der Sluis
3.4.1. •
3.4.2. •
3.4.3. •
3.4.4. •

3.4.5. •

Behouden en versterken van de positie van regionaal winkelgebied.
Hierbij in gesprek gaan met eigenaren, vastgoedpartijen en
winkeliersverenigingen.
Deelname in de Cityapp.
Deelname aan De Nieuwe Winkelstraat.
Herijken van de detailhandels- en horecavisie uit 2007 (als onderdeel
van de omgevingswet). Waar actiepunten worden geformuleerd hoe
we het winkelgebied kunnen versterken. Dit doen we gezamenlijk met
vastgoedpartijen en ondernemers.
Initiatieven ondersteunen die een bijdrage leveren aan het versterken
van het winkelgebied.

2019
Doorlopend
2018/2019
2019

2019
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3.5. Vitaliteit,
Willy Gommeren en Jurgen Trouw
herontwikkeling en
toekomstbestendigheid
bedrijventerreinen
3.5.1. • Vitaal en toekomstbestendig houden van het bedrijventerrein.
3.5.2. • Proactief met bedrijven, ondernemers en de regio in overleg treden
over de toekomstplannen, verhuizingen en verduurzaming van de
bedrijventerreinen.
3.5.3. • Visie ontwikkelen omtrent toekomstbestendigheid van de
bedrijventerreinen (zal deel worden van de omgevingsvisie).
3.5.4. • Afnemen van ondernemingspeiling (elke 2 jaar) en een Audit KVO (elke
2 jaar).
3.5.5. • Voorlichting geven over de ‘Routekaart duurzaam ondernemen’ van de
Kamer van Koophandel.
3.6. Actievere inzet wijk Annelieke Selbach, Jessica van Sluis en Jamie Roks
en buurtwinkelcentra
3.6.1. • Een faciliterende rol aannemen om actievere inzet te leveren voor wijk
en buurtwinkelcentra. Partijen benaderen om mogelijkheden te
verkennen.
3.6.2. • De visie voor herontwikkeling van het GGz-terrein vaststellen. Waarbij
een verbinding wordt gelegd met wijkwinkelcentrum Van Bergenplein.
3.6.3. • Visie vastleggen in overleg met ondernemers voor de herontwikkeling
van de locatie Vier Heemskinderen in relatie met het verbeteren van
buurtwinkelcentrum Kerkwerve.
3.7. Verbeteren
Catharina Hoevenaars en Jamie Roks
dienstverlening aan en
contact met
ondernemers, bedrijven
en investeerders
3.8.1. • Verbeteren van de dienstverlening aan en het contact met
ondernemers.
3.8.2. • Project ‘Antwoord voor Bedrijven’ verder doorvoeren in de
organisatie.
3.8.3. • Samen met ondernemers, bedrijven en investeerders plannen maken
en deze uitvoeren.
3.8.4. • Behouden en versterken van de relatie met en tussen ondernemers,
bedrijven, eigenaren en investeerders.
3.8.5. • In dialoog gaan met IKE, MKB, KHN, en Winkelhart.
3.8.6. • Ondernemerspeiling uitvoeren, dit keer met een klankbord
samengesteld vanuit bedrijven, eigenaren en investeerders.
3.8.7. • Uitvoering geven aan de actiepunten die uit de ondernemerspeiling
komen.

Doorlopend
Doorlopend
Q4 2019
2019/2021
Doorlopend

Doorlopend
2019
2019/2020

Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
2018
2019
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Programma 4 Onderwijs
Onderwerp
Actie
4.1. Samenwerking
Ilse Jaspers en Astrid Adriaansen
brede scholen
4.1.1. • Actief stimuleren van de samenwerking en afstemming tussen de
deelnemende partners van de brede scholen.
4.1.2. • Aansporen van de brede scholen om de gebouwen multifunctioneel te
gebruiken en de bezettingsgraad te verhogen in relatie tot
wijkgebouwen.
4.1.3. • Bevorderen van afspraken omtrent kwalitatief goed en
toekomstbestendig beheer.
4.1.4. • Aan de hand van de tussentijdse evaluatie van de visie brede scholen
Etten-Leur maken we afspraken met de brede scholen en
deelnemende partners.
4.1.5. • Opstellen integraal huisvestingsplan in samenwerking met
onderwijspartners.
4.2. Uitbreiding
Astrid Adriaansen
onderwijsaanbod (mbo
& hbo)
4.2.1. • In overleg gaan met onderwijspartners om uitbreiding van het
onderwijsaanbod te realiseren:
Mbo-onderwijs
Hbo-onderwijs
4.3. Aanpak
laaggeletterdheid

Planning
Doorlopend
Doorlopend
Q2 2019 daarna
doorlopend
Q1 2019
Q2 2019

2018/2019
2019/2020

Laura Hamers
4.3.1. •
4.3.2. •
4.3.3. •
4.3.4. •
4.3.5. •

Integraalplan van aanpak opstellen samen met 5 O’s voor het
voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.
De rol van het taalhuis onderzoeken en uitbouwen als katalysator voor
de lokale samenwerking in de aanpak basisvaardigheden.
Ondersteunen van taalvrijwilligers om hun werkzaamheden uit te
voeren.
Promotieactiviteiten voor het taalhuis uitvoeren.
Gemeentebreed samenwerken met partners aan heldere
communicatie.

4.4. Lokale Educatieve
Astrid Adriaansen
Agenda
4.4.1. • In overleg met de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs
besteden we extra aandacht om alle leerlingen op een gelijkwaardige
manier met elkaar om te laten gaan.
4.4.2. • In overleg met de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs
besteden we extra aandacht aan maatschappelijke stages voor alle
leerlingen.
4.4.3. • Structureel overleg met primair en voortgezet onderwijs.
4.4.4. • We bieden maatschappelijke stageplekken aan bij de scholen die dit in
hun onderwijspakket hebben.

Q3 2019
Start Q1 2019
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend

Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
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4.5. Uitstroom
leerlingen speciaal
voortgezet en
praktijkonderwijs

Michiel Puts, Astrid Adriaansen en Mariëtte de Bruijn

4.5.1. •

Voortzetten van het uitvoeringsprogramma ‘West-Brabant werkt aan
morgen’.

4.6. Uitval leerlingen
Susanne Marijnissen
voorkomen
4.6.1. • Uitvoeren van de leerplichtfunctie in samenwerking met lokale en
regionale partners om schooluitval en ongeoorloofd verzuim te
voorkomen.

2019

Doorlopend
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Programma 5 sport, cultuur & recreatie
Onderwerp
Actie
5.1. Verduurzaming en
Peter van Dorst
multifunctioneel
gebruik accommodaties
5.1.1. • Stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van verenigingen voor
het beheer en onderhoud van hun accommodaties.
5.1.2. • Daar waar nodig maatwerkafspraken maken over de ondersteuning
vanuit gemeente voor beheer en onderhoud.
5.1.3. • Ondersteunen verenigingen met onze expertise en met projecten om
duurzaamheid en innovatie te bevorderen. Door te wijzen op
bestaande subsidieregelingen en het begeleiden van aanvragen van
een duurzaamheidslening.
5.1.4. • Stimuleren om opdrachten van verenigingen samen te voegen zodat ze
samen worden aanbesteed om daar voordeel uit te halen.
5.1.5. • Verenigingen meer ruimte bieden binnen de bestaande gebruiksregels
om hun accommodaties intensiever te gebruiken.
5.2. Stimulering musea
Natasja van der Sluis
5.2.1. • Op basis van een plan van de musea gaan we in gesprek over
samenwerking.
5.2.2. • Ondersteunen van de musea doormiddel van subsidies indien
noodzakelijk.
5.2.3. • Stimuleren van de musea om meer te gaan samenwerken ook met
ondernemers, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen.
5.3. Omgang met groen Mieke Alblas, Lidwien Gottmer, Jos Verbraaken
en illegaal gebruik
daarvan
5.3.1. • Voortzetten van de huidige uitgangspunten voor het onderhoud en
beheer van openbaar groen.
5.3.2. • Voorkomen van snippergroen en waar nodig verkopen van
snippergroen.
5.3.3. • Aanpak van illegaal gebruik van gemeentegrond wijkgericht
aanpakken.
5.3.4. • Bij de opzet van nieuwe ruimtelijke plannen extra aandacht voor het
vermijden van snippergroen.
5.4. Versterken groen
Kees Vissers, Riny van Oers en Ludo van Beckhoven
buitengebied
5.4.1. • Gezamenlijk met woningcorporatie Alwel uitvoeren van een integrale
inventarisatie van flora en fauna in het stedelijk gebied.
5.4.2. • Gezamenlijk met waterschap ‘Brabantse Delta’ bereiden we de aanleg
van ecologische verbindingszones langs diverse vaarten voor.
5.4.3. • Versterken van het groen in het buitengebied door aanleg van nieuwe
groenelementen in de vorm van ecologische verbindingszones.
5.4.4. • Verbinden van grotere natuur- en bosgebieden met elkaar, waarbij
grondverwerving en aanleg verbindingszones plaatsvindt.

Planning

Doorlopend
2019-2020
Doorlopend

2019
2019

2019
Doorlopend
Doorlopend

Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend

Q2 2019
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
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5.5. MEC Etten-Leur
Hanne Poos en Ludo van Beckhoven
5.5.1. • Aansluiten binnen de kaders van het subsidiebeleid bij het lokaal
particulier initiatief om een MEC op te richten.
5.5.2. • Stichting MEC Etten-Leur maakt een plan en de gemeente onderzoekt
de haalbaarheid van het plan.
5.6. Stimulering
vrijwilligerswerk

p.m.
p.m.

Natasja van der Sluis en Peter van Dorst
5.6.1. •
5.6.2. •

Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (met o.a. inzet van positieve
prikkels aan verenigingen om (jonge) vrijwilligers binnen te halen en te
binden).
‘Etten-Leur voor elkaar’ organiseert themabijeenkomsten en geeft
toelichting wat zij te bieden heeft (cursussen, bemiddelingen,
ondersteuning) aan organisaties/verenigingen. Sportverenigingen
worden daarin bevraagt naar hun specifieke wensen.

Doorlopend
Doorlopend
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Programma 6 Sociaal domein
Onderwerp
Actie
6.1.
Michiel Puts, Catharina Hoevenaars en Astrid Adriaansen
Stimuleringsprogramma
arbeidsmarkt
6.1.1. • Uitvoeren plan ‘West-Brabant werkt aan morgen’ om instroom/inzet
op behoud van arbeidskrachten in kraptesectoren te bevorderen.
6.1.2. • Beoordelen of er een nieuw uitvoeringsplan en/of sectorplan
opgesteld moet worden.
6.1.3. • Uitvoeren project ‘Werken aan onderwijs’ gericht op scholieren kennis
te laten maken met het lokale bedrijfsleven, met beroepen waar
weinig animo voor is en ondernemerschap.
6.1.4. • Evalueren project ‘Werken aan onderwijs’.
6.2. Integraal sociaal
Peter van Batenburg, Michiel Puts en Elly Kerstens
domein
6.2.1. • Verbinden van de stelsels jeugdwet, Wet maatschappelijke
ondersteuning en Participatiewet.
6.2.2. • Regionaal samen met De6 (Wmo) en met De6 + Brabantse Wal (Jeugd)
uitvoeren van een regionale bestuursopdracht. Daarin zijn zes
onderwerpen benoemd.
6.2.3. • Onderzoeken van de mogelijkheden voor samenwerking binnen de
bedrijfsvoering.
6.3. Vroegsignalering en Elly Kerstens
preventie
6.3.1. • Samen met partners opstellen van een plan van aanpak om
vroegsignalering nog breder te organiseren. Daarbij gebruik maken van
bestaande projecten en initiatieven.
6.3.2. • Inrichten van een dashboard voor Jeugd en Wmo om het gebruik van
voorzieningen te meten. Zowel voor lokaal als regionaal.
6.4. DementieRia Pluk
vriendelijke gemeente
6.4.1. Opstellen van een plan van aanpak om de activiteiten voor inwoners met
dementie te intensiveren. Daarbij benutten van bestaande structureren,
zoals de inspiratietafel.
6.5. Nieuwe concepten
Elly Kerstens en Peter Boekelman
wonen, welzijn en zorg
6.5.1. • Opstellen van de bestuursopdracht wonen, welzijn en zorg samen met
partners.
6.5.2. • Uitvoeren van de bestuursopdracht wonen, zorg en welzijn met als
doel zolang mogelijk zelfstandig wonen in eigen omgeving.
6.6. Eén-loketfunctie
Elly Kerstens en Peter van Batenburg
6.6.1. • Evalueren van het wijkteam.
6.6.2. • Op basis van resultaten en ervaringen stellen we een plan van aanpak
op voor de verdere doorontwikkeling van het wijkteam.

Planning

2019
Q4 2019
2019
Q4 2019

Doorlopend
Doorlopend
Q4 2020

Q1 2019
Q4 2019

2019

Q4 2018
2019 t/m 2021

Gerealiseerd
Q1 2019
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6.7. Decentralisatie
Joyce Laurijssen
Beschermd wonen en
Maatschappelijke
opvang
6.7.1. • Bereiden samen met regiogemeenten en centrumgemeente Breda
voor op de decentralisatie Beschermd wonen en Maatschappelijke
opvang.
6.7.2. • We voeren vijf deelprojecten Beschermd wonen en Maatschappelijke
opvang uit.
6.7.3. • We zoeken hierbij actief instemming met (lokale) partners en
inwoners/ervaringsdeskundigen.
6.8.
Frank Theys
Armoedebeleidsplan
6.8.1 • Vaststellen van een armoedebeleidsplan in regionaal verband. Waarbij
rekening wordt gehouden met de uitkomsten van het
Rekenkameronderzoek.
6.8.2. • Uitvoering op zowel regionaal en lokaal niveau met hulp van zowel
regionale als lokale partners.
6.9. Activiteiten voor
Mariëtte de Bruijn
jongeren 12-18 jaar
6.9.1. • Opstellen van een plan van aanpak om activiteiten voor jongeren
tussen 12 en 18 jaar in Etten-Leur te stimuleren zodat jongeren meer
invloed hebben op de eigen omgeving.

Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend

2019
Doorlopend

Q3/Q4 2019
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Programma 7 Volksgezondheid & Milieu
Onderwerp
Actie
7.1. Verbetering van het Ap van Heeren en Theo van Genk
rioolstelsel en de
waterhuishouding
7.1.1. • Opstellen van maatregelen ter verbetering van het rioolstelsel en de
waterhuishouding.
7.1.2. • Voorbereiden van een actualisatie van het Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan (VGRP).
7.1.3. • Het VGRP als basis stellen voor een (nieuw) meerjarenprogramma voor
het onderhoud en beheer van het rioolstelsel.
7.1.4. • Uit het VGRP aanbevelingen onderzoeken m.b.t. hoe om te gaan met
de gevolgen van klimaatverandering. Mogelijk zijn extra maatregelen
nodig om hier mee om te gaan.
7.1.5. • Verbeteren van de waterhuishouding op het bedrijventerrein
‘Vosdonk.
7.1.6. • De werkzaamheden en acties uitvoeren volgens het
meerjarenprogramma.
7.2. Optimaliseren
Peter van der Wegen
inzamelsysteem voor
huishoudelijke afval
7.2.1. • Invoeren van een kostendekkend inzamelsysteem voor huishoudelijk
afval.
7.2.2. • In overleg met onze inwoners analyseren of het huidige systeem voor
huishoudelijke afvalscheiding voldoet of om aanpassing vraagt
(besluitvorming 1e kwartaal 2019).
7.2.3. • Aan de hand van het besluit over 7.2.2. besteden we de
afvalinzameling opnieuw aan.
7.2.4. • Vaststellen van de afvaltarieven.
7.2.5. • Uitvoeren van eventuele aanpassingen in de inzameling en nieuwe
tarieven als gevolg van 7.2.2.
7.2.6. • Huidig programma voor preventie en toezicht op zwerfafval en illegaal
storten voortzetten.
7.2.7. • Uitvoeren van maatregelen in het kader van het afvalinzamelsysteem.
7.3. Verminderen
Jac Beekers, Willy Gommeren en Ap van Heeren
uitstoot CO2 en andere
broeikasgassen
7.3.1. • Nieuw te bouwen woningen vanaf 2020 zijn energieneutraal. Gasvrij
bouwen als uitgangspunt.
7.3.2. • De Routekaart voor energietransitie benutten om met partners tot een
maatschappelijk akkoord te komen.
7.3.3. • Inzetten bij 7.3.2. op bewustwording en afspraken over het gefaseerd
vrij maken van wijken, terugdringen van energieverbruik door isolatie,
faciliteren van elektrisch vervoer en in regionaal verband bevorderen
van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
7.3.4. • Afspraken maken over het energieneutraal maken van het eigen
gemeentelijk vastgoed en overig maatschappelijk vastgoed.

Planning

Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
2020
2019/2020
Doorlopend

Gerealiseerd
Q1 2019
Q1 2019
Q4 2019
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend

Vanaf 2020
2021
Doorlopend

p.m.
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7.3.5. •

7.3.6. •
7.4. Stimulering
bewustwording
duurzaamheid

7.5. Nieuwbouw
energieneutraal

Gevolgen van de klimaatverandering maken we inzichtelijk door een
klimaatstresstest uit te voeren. Bij de actualisatie van het VGRP spelen
we hier al op in. Uit de stresstest blijkt ook welke opgave er ligt voor
bedrijventerreinen.
Onderzoek doen naar de mogelijkheden en kansen om bedrijven te
stimuleren tot duurzaamheidsmaatregelen.

7.4.1. •

Stimuleren om bij bestuurlijke besluiten duurzaamheid mee te nemen
en geven voorlichting over duurzaamheid aan medewerkers.

7.4.2 •

(Sport)Verenigingen kunnen een beroep doen op de
duurzaamheidlening. Afhankelijk van de landelijke afspraken voor
Industrie, Landbouw en Vervoer maken we hierover met partners
afspraken.

2019

Projectleiders nieuwbouw
7.5.1. •

7.7.1.
7.7.2.
7.7.3.
7.7.4.

7.8. (Positieve)
gezondheid

p.m.

Jac Beekers

Vanaf 2020 zijn nieuw te bouwen woningen energieneutraal. Gasvrij
bouwen is het uitgangspunt.

7.6.
Jac Beekers
Klimaatsverandering en
adaptatie
7.6.1. • Uitvoeren van een klimaatstresstest m.b.t. wateroverlast, hitte,
droogte en overstromingen.
7.6.2. • Aan de hand van 7.6.1. beoordelen welke maatregelen nodig zijn en
opstellen van een plan van aanpak voor maatregelen in het bestaand
stedelijk gebied.
7.6.3. • Bij nieuwbouwplannen aandacht hebben voor opvang van water en
voorkomen van hittestress.
7.7. Aanpak asbest

2019

Stefan Verdonck
• Opstellen van een plan van aanpak gericht op géén asbesthoudende
daken per 1 januari 2024.
• Via communicatie en bewustwording stimuleren van eigenaren om
hun asbest dak te verwijderen.
• Bevorderen van een regionale aanpak en collectieve aanpak van
asbestsanering om kosten voor inwoners te beperken.
• Stimuleren van duurzaamheid in de vorm van installatie zonnepalen na
asbestsanering van dak.

Vanaf 2020

2019
Doorlopend
Doorlopend

Gerealiseerd
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend

Mariëtte de Bruijn en Ria Pluk
7.8.1. •

Samen met partners inzetten op het bouwen van een netwerk van alle
betrokkenen gericht op het veranderen van de mindset van onze
inwoners en het organiseren van preventieve activiteiten ter
bestrijding van ongezond gedrag.

Doorlopend
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7.8.2. •
7.8.3. •

Evalueren van het huidige preventie- en handhavingsplan over alcohol.
Aan de hand van de evaluatie opstellen van een nieuw preventie- en
handhavingsplan.
Gezamenlijk met de GGD een dashboard opzetten waar gegevens over
de gezondheid in onze gemeente geplaatst worden ter ondersteuning
van passende interventies en maatregelen.

7.9. Zes minutenzones
Ria Pluk
AED
7.9.1. • We hebben de afgelopen jaren de ambitie van Stichting Hartveilig
Etten-Leur ondersteund door de gemeentelijke AED’s beschikbaar te
stellen. We onderzoeken of en hoe we de Stichting kunnen blijven
ondersteunen om de zes minuten AED-zones verder te realiseren.

Q1/Q2 2019
Q3/Q4 2019

2019
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Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing
Onderwerp
8.1. Invoering
omgevingswet 2021

Actie
Hans van Gurchom, Jos Verbraaken, Michiel Huijben, Esther Derks, Niels
Mensink

8.1.1. •
8.1.2. •
8.1.3. •
8.1.4. •
8.1.5. •
8.1.6. •
8.1.7. •
8.1.8. •

Per 1-1-2021 voldoet de gemeente aan de basisvoorwaarden uit de
Omgevingswet.
Inzetten op bewustwording en cultuurverandering.
Vaststellen van een (ontwerp) omgevingsvisie.
Opstellen van een plan van aanpak om geldende bestemmingsplannen,
verordeningen en een deel van het Activiteiten besluit om te vormen
tot het omgevingsplan volgende de Omgevingswet.
Formuleren van een voorstel tot aanpassing van processen en
dienstverlening.
Formuleren van een voorstel voor de opzet van Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO).
Voeren van overleg met partners en het bevorderen van de
samenwerking.
Samenwerking en structureel overleg binnen De6 gemeenten.

8.2. Omgevingsvisie
Jos Verbraaken Jack van Beers
8.2.1. • In overleg met partners vóór 1-1-2021 een omgevingsvisie opstellen.
8.2.2. • Standpunt innemen over de welstandsbeleid in relatie tot de
omgevingsvisie.
8.3. Gedeeltelijke
herziening
bestemmingsplan
buitengebied

2019 /2020
2019/2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019/2020
2019
2019

Riny van Oers

8.3.1. •

Vaststellen van de herziening voor het bestemmingsplan
‘Buitengebied’. De herziening betreft niet het gehele plan.

8.4. Gebruiksfunctie
Natasja van der Sluis
Oderkerkpark
verbeteren
8.4.1. • Onderzoek instellen naar het verbeteren van de gebruiksfunctie van
het Oderkerkpark met behoud van de kwaliteit.
8.4.2. • In overleg met partners een plan opstellen en acties uitvoeren om het
Oderkerkpark optimaal te gebruiken als ontmoetingsplek.
8.5. Uitbreiding
woningen

Planning

2019

2019
2019

Peter Boekelman en Peter de Leeuw
8.5.1. •

8.5.2. •
8.5.3. •

In de periode 2018-2022 minstens 800 woningen voor jeugd/starters,
ouderen, eenpersoonshuishoudens en mensen met een beperking aan
de bestaande woningvoorraad toe te voegen zowel in de koop- als in
de huursector (zowel goedkope als middeldure huur).
In 2019 verwachten we, in overeenstemming met de
meerjarenplanning, ongeveer 198 woningen op te leveren.
Het opstarten of de voorbereiding voortzetten van plannen die
woningbouw mogelijk maken op de locaties: Spoorzone-Juvenaat,

2018-2022

2019
Doorlopend
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8.5.4. •
8.5.5. •
8.5.6. •
8.5.7. •

Stationsplein (Rabobank en Vier Leeuwen), Kompas (Van Genkstraat),
Van'Hoffstraat, Van Bergenpark (GGz-terrein), noordoosthoek
Schoenmakershoek-Oost, Anna van Berchemlaan 2 (huidige Nieuwe
Nobelaerterrein), Couperuslaan (Topshot), Carillon (Triangeldreef),
Withof en het voormalig houtproductiebos tussen Tamboerijn en De
Streek.
Inzetten op een gevarieerd aanbod.
De dialoog voeren met omwonenden en belanghebbenden aan de
voorzijde van planvorming.
We staan open voor initiatieven van derden die leiden tot het
omzetten van bestaand vastgoed naar woningen of woningaanpassing
gericht op langer zelfstandig wonen.
Ruimte bieden voor nieuwe woonproducten, experimenten en
specifieke woonvormen door onder andere inzet grondpositie
gemeente en afspraken met bouwende partijen.

8.6. Oudere wijken
Peter Boekelman en Miranda Boere
aantrekkelijk maken
voor jongeren
8.6.1. • Starten van een project in wijk Centrum-Oost om de wijk jong en
bruisend te maken samen met bewoners, wijkvereniging en de
woningcorporatie Alwel.
8.6.2. • Afspraken uitvoeren met Alwel/HBV en bouwende partijen over te
realiseren nieuwbouw en inzet van de bestaande voorraad om de
kansen voor jongeren op een passende woning vergoten.

Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend

Q2 2019
2019

28

