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Datum raadsvergadering: (datum)   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Jongmans   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Herziene opdracht “Kansen voor Kalsdonk” 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Roosendaal heeft voor het project “Kansen voor Kalsdonk” subsidie ontvangen van het Rijk. Om beter 
aan te sluiten op de veranderende situatie in de wijk en het vorig jaar opgestelde wijkperspectief, is in 
nauw overleg met vele partijen uit de wijk een herziene opdracht opgesteld.  
 
Wij stellen u voor: 
1. In te stemmen met de herziene opdracht “Kansen voor Kalsdonk” 
2. In te stemmen met de daartoe noodzakelijke begrotingswijziging 
 

Aanleiding   
In 2010 heeft het Ministerie van VROM (nu: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie) subsidie 
verstrekt voor de sociaal-economische ontwikkeling van Kalsdonk. Via onder meer de Vrouwenstudio, 
de buurtsportvereniging en verschillende projecten op het gebied van welzijn, taal en veiligheid zijn 
inmiddels verschillende positieve resultaten geboekt. Toch bleek de aanpak voor verbetering vatbaar. 
In overleg met veel betrokkenen uit de wijk is een nieuwe opdracht uitgewerkt. Daarin zijn kortere lijnen 
en snellere acties opgenomen, die aansluiten op de door de crisis veranderde situatie van organisaties 
en bewoners in de wijk. De nieuwe opdracht legt ook verband met het in 2011 opgestelde 
wijkperspectief. De looptijd van de door het Rijk gesubsidieerde projecten wordt verlengd tot eind 2014. 
Dit betekent niet dat er meer geld beschikbaar komt, wel dat het over een langere periode kan worden 
besteed. Het Ministerie stemt met deze veranderingen in, op voorwaarde dat deze door de 
gemeenteraad worden vastgesteld. 
 

Kader    
In de herziene opdracht wordt de relatie gelegd met het wijkperspectief Kalsdonk, met het 
Centrumplan, en wordt – via de buurtonderneming die onderdeel uitmaakt van het nieuwe plan – 
invulling gegeven aan wijkgericht werken. Op verschillende manieren wordt invulling gegeven aan het 
versterken van de betrokkenheid van bewoners bij de activiteiten in de wijk. Dit sluit nauw aan op het 
speerpunt “Vitale wijken en dorpen” uit het collegeprogramma en op de transitie wijkgericht werken die 
onderdeel uitmaakt van de Agenda van Roosendaal. 
 

Motivering / toelichting   
Het herzien van de opdracht is nodig om goed aan te sluiten op een aantal veranderde 
omstandigheden. Zo hebben bezuinigingen bij verschillende betrokken partijen geleid tot aanpassing 
van de inzet en/of het beleid, waardoor het nodig is na te gaan of de oorspronkelijke activiteiten nog 
steeds leiden tot duurzame en te continueren effecten. Ook bleek dat het goed is de wijze van 
samenwerking tussen alle betrokkenen te versterken, vooral door het verkorten van lijnen, verminderen 
van het aantal overlegmomenten en het vergroten van de invloed van betrokkenen in de wijk op de 
inzet van de middelen. Ook bleek het wenselijk de looptijd van het project te verlengen.  
 

Doel en evaluatie   
De belangrijkste doelen die in de herziene opdracht zijn opgenomen zijn (in hoofdlijn): 

- Meedoen. Verbeteren van de kansen op werk en participatie. 
- Ontmoeten. Versterken van de sociale samenhang. 
- Sterk centrum in de wijk. Goede afronding van de herstructureringsplannen, passend in de 

huidige economische situatie. 
- Veilige en schone wijk. 
- Ruimte geven aan en ontwikkelen van de eigen kracht van inwoners. 

 
Dit is uitgewerkt in een aantal projecten en initiatieven. Goedlopende projecten die in de periode 2010-
heden zijn opgestart worden voortgezet. Om de samenwerking te versterken wordt een 



buurtonderneming opgericht. Zowel via de buurtonderneming als via samenwerking met verschillende 
besturen, verenigingen en organisaties wordt gewerkt aan het versterken van de wijk, vanuit de wijk, en 
met de wijk. De herziene opdracht wordt, na instemming van de raad, aan alle betrokkenen 
aangeboden ter ondertekening. 
 
Over de voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd aan het college. In het voorstel voor de jaarschijf 
Leefbare Wijken en Dorpen, die jaarlijks door de raad wordt vastgesteld, wordt ook teruggekeken naar 
de bereikte effecten op het gebied van Leefbare Wijken en Dorpen. Kansen voor Kalsdonk vormt daar 
een belangrijk onderdeel van. 
 
Binnen de opdracht “Kansen voor Kalsdonk” geldt dat voor elk project afzonderlijk op hoofdlijnen wordt 
gerapporteerd aan een Team van Opdrachtgevers. Daarin nemen naast vertegenwoordigers van de 
gemeente en andere deelnemende organisaties, ook bewoners van de wijk deel. Op projectniveau 
wordt daarnaast aan het eind van de looptijd telkens een evaluatie gemaakt, inclusief een voorstel over 
de wijze waarop het project al dan niet kan worden voortgezet. 
 

Financiële aspecten en consequenties   
Er wordt geen extra beslag op middelen gelegd. Wel is het zo, dat de reeds verkregen subsidie in de 
oorspronkelijke begroting is opgenomen voor de periode 2010-2012. Verlengen van de looptijd tot en 
met 2014 maakt daarom een begrotingswijziging noodzakelijk. 
 
De begrotingswijziging gaat uit van de financiële stand van zaken per 1 januari 2012. In de herziene 
opdracht is rekening gehouden met eerder aangegane verplichtingen en met uitgaven die in 2012 zijn 
gepleegd. 
 
Omdat de in de begroting opgenomen bedragen gelden als budgetplafond, worden geen verplichtingen 
aangegaan die dit budget overschrijden. Daardoor bestaat geen risico van overschrijding. 
 

Communicatie    
De raad wordt over de voortgang geïnformeerd via begrotingsbesluiten die betrekking hebben op 
Kansen voor Kalsdonk. Daarnaast wordt, indien een van de projecten daar aanleiding toe geeft, de 
raad via een raadsmededeling geïnformeerd.  
Bewoners van Kalsdonk worden op verschillende manieren betrokken. In de aanloop naar dit voorstel 
zijn met diverse betrokkenen 1 op 1 gesprekken gevoerd. Het concept-voorstel is daarna ook plenair 
besproken, waarna ieder de gelegenheid had om ook schriftelijk hun reactie te geven.  
Binnen Kansen voor Kalsdonk wordt gewerkt aan een eigen website, en worden regelmatig (in overleg 
met de communicatie-afdelingen van de gemeente en AramisAlleeWonen) nieuwsbrieven opgesteld en 
verspreid.  
Voor de ondertekening van de herziene opdracht worden niet alleen alle tot nu toe betrokken partijen 
uitgenodigd, maar zal ook de pers worden uitgenodigd. 
 

Bijlagen   
1. Herziene opdracht Kansen voor Kalsdonk 
2. Begrotingswijziging 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 

G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 
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Datum raadsvergadering: (datum)   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Jongmans   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Herziene opdracht “Kansen voor Kalsdonk” 

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie). 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de herziene opdracht “Kansen voor Kalsdonk”; 
 

2. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie). 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


