
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

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

Portefeuillehouder: Wethouder Schenk    Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Voortgangsrapportage Vitale Wijken en Dorpen  

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  

Vitale wijken en dorpen is een van de hoofdthema’s uit de “Bestuursovereenkomst 2014-2018 Werken 
aan een evenwichtig Roosendaal. Op dit thema zet het college de lijn voort die de afgelopen jaren is 
ingezet. In deze lijn is steeds meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving en voor participatie. 
Over de voortgang van diverse projecten informeren wij uw raad in dit voorstel. Daarnaast is er ook al 
in een van de aangekondigde projecten (dialoogronde Vitaal Roosendaal) in dialoog met inwoners en 
partners een aantal vitaliteitsacties geformuleerd. Acties waaraan wij ook als gemeente willen 
bijdragen. Steeds is daarbij sprake van acties die bijdragen aan de vitaliteit van een wijk of dorp en is 
er een goed gezamenlijke plan en inspanning.Tot slot en zeker zo belangrijk: we doen het samen. 
Vaak zijn inwoners of partners de trekker van een vitaliteitsactie.  
 
Wij stellen u voor om: 

1. € 511.500 beschikbaar te stellen uit de Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen ten 
behoeve van de 1e tranche ‘Vitaal Roosendaal’; 

2. € 65.000 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve decentralisatie uitkeringen (gelden 
Kansen voor Kalsdonk) ten behoeve van de huisvesting van de Ruilwinkel; 

3. Het restant bedrag van de resterende oorspronkelijke middelen voor Kansen van Kalsdonk van 
€ 230.000 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen;  

4. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

 
Aanleiding   

In het programma ‘Vitale wijken en dorpen’ werken wij, samen met inwoners, maatschappelijke 
instellingen en partners, aan de vitaliteit van wijken en dorpen. Op 22 april 2015 heeft uw raad de 
startnotitie voor het programma vastgesteld. De startnotitie bevatte verschillende projecten, waarover 
we u in deze voortgangsrapportage informeren.  
Naast het informeren over de voortgang  stellen wij uw raad voor om voor een aantal concrete 
vitaliteitsacties die voortkomen  uit project 2 ‘Vitaal Roosendaal’ geld uit de bestemmingsreserve ‘Vitale 
Wijken en Dorpen’ beschikbaar te stellen. 
 

Kader    

De startnotitie Vitale Wijken en Dorpen vormt het kader voor dit raadsvoorstel. 
 

Motivering / toelichting   

 

1. Project Vitaliteit in beeld: de vitaliteitskaart 
Om maatwerk te kunnen leveren is het nodig te beschikken over een ‘thermometer van vitaliteit’ 
waarmee we voor de 5 thema’s (gezond, voorzieningen, meedoen, veilig, wonen) kunnen zien hoe het 
gesteld is met de vitaliteit in de wijken en dorpen. Na instemming van uw raad op 22 april j.l. met de 
‘dummy’ van de vitaliteitskaart is er voor alle wijken en dorpen een vitaliteitskaart opgesteld. Deze 
vitaliteitskaarten zijn ingezet als instrument tijdens de dialoogsessies met inwoners en 
samenwerkingspartners. De prioritering die in de wijken en dorpen nodig is om de vitaliteit te 
versterken, is hierdoor vergemakkelijkt. 
 
De vitaliteitskaarten konden in tegenstelling tot eerdere inschattingen direct digitaal vorm gegeven 
worden. Alle vitaliteitskaarten zijn terug te vinden op de gemeentesite en geïntegreerd in de 
interactieve wijkatlas (http://roosendaal.buurtmonitor.nl/). 
Enkele indicatoren waren in deze eerste editie van de vitaliteitskaarten niet beschikbaar. Echter door 
vragen aan de bewonersenquête van 2015 toe te voegen, kunnen meerdere indicatoren gevuld 

http://roosendaal.buurtmonitor.nl/


worden. Een actualisatie van de vitaliteitskaarten zal gerealiseerd worden, nu de data van de 
bewonersenquête 2015 beschikbaar zijn. De verwachting is dat de geactualiseerde vitaliteitskaarten 
(editie 2016) in januari 2016 beschikbaar zijn.  
 

 
2. Project Vitaal Roosendaal: de dialoogsessies 
 
2.1 De dialoogsessies 
Op basis van de vitaliteitskaarten zijn in de periode juni t/m september van dit jaar in alle wijken en 
dorpen zogenoemde dialoogsessies gehouden. Zowel inwoners, sleutelfiguren als partners in de wijken 
en dorpen namen deel. In totaal waren er 300 deelnemers. Tijdens die sessies zijn met de 
geactualiseerde wijk- en dorpsperspectieven en de vitaliteitskaarten prioriteiten gesteld om de vitaliteit 
in de wijken en dorpen te vergroten. Al tijdens de dialoogsessies hebben inwoners en maatschappelijke 
partners zich aangemeld om de uitkomsten na afloop verder te vertalen in plannen en acties. Deze 
‘denkers en doeners’ zijn betrokken bij het opstellen van dit raadsvoorstel. Maar belangrijker nog, zij 
staan bij diverse vitaliteitsacties aan het roer. 
 
Het samenvattend overzicht met de prioriteiten per wijk of dorp is opgenomen in bijlage I. De rode 
draden die uit de dialoogsessies naar voren kwamen, beschrijven wij hieronder. 
 
Meedoen 
Bij dit thema is tijdens de dialoogsessies vooral prioriteit gegeven aan de onderdelen ‘werk’ en 
‘armoede’. Het ging daarbij vooral om het creëren van werkgelegenheid en het voorkomen, 
herkennen en oplossen van armoede. Ook wordt veelal prioriteit gegeven aan het verbeteren 
van de toegankelijkheid en bekendheid van voorzieningen en aan het behouden en vergroten 
van het aantal vrijwilligers. Het verbeteren van de sociale cohesie is ook een thema dat 
regelmatig is genoemd tijdens de dialoogsessies. Het draait dan vooral om de mogelijkheden 
van inwoners om zich met elkaar te kunnen identificeren en te verbinden. 
 
Gezond 
Tijdens de dialoogsessies heeft dit thema zich vooral gericht op het aspect ‘eenzaamheid’. Hoewel 
‘eenzaamheid’ niet in alle wijken en dorpen is geprioriteerd, kwam uit alle dialoogsessies naar boven 
dat er bereidheid is om hier actie op te ondernemen. Als belemmering werd genoemd dat de 
deskundigheid om bijvoorbeeld eenzaamheid te signaleren en hoe hier vervolgens mee moet worden 
omgegaan, ontbreekt bij onder andere de vrijwilligers die actief zijn in de wijken en dorpen. 
 
Wonen 
Bij dit thema hebben twee onderwerpen nadrukkelijk prioriteit gekregen. Het verbeteren van de kwaliteit 
van de openbare ruimte is daarvan de voornaamste. Tijdens bijna alle dialoogsessies is aandacht 
gevraagd voor het onderhoud van grijs en groen. Uit de dialoogsessies bleek overigens ook bij dit 
onderdeel dat onze inwoners graag hun steentje willen bijdragen aan verbeteringen op dat onderdeel. 
Ook aan wonen en woningbouw wordt belang gehecht. De genoemde prioriteiten verschillen daarbij 
wel per wijk of dorp. Het varieert van het prioriteren van woningen voor starters, woningen voor jonge 
gezinnen, betaalbare woningen en levensloopbestendige woningen. 
 
Veilig 
Bij het thema veiligheid werd tijdens de dialoogsessies uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor 
buurtpreventie en handhaving. De buurtpreventieteams worden als een succesvolle aanwinst in 
de wijken en dorpen gezien. Diverse teams willen zich verder specialiseren (home-safety 
checks) of ontwikkelen tot teams die ook andere taken uitvoeren. Denk hierbij aan ‘groenteams’, 
‘supporter van schoon coaches’ en ‘gezondheidsteams’. Met betrekking tot toezicht en handhaving 
wordt tijdens de dialoogsessies vooral prioriteit gegeven aan het vergroten van de zichtbaarheid. 
Daarbij speelt een breed spectrum van handhavingsvraagstukken, variërend van inbraak, 
(jeugd)overlast, parkeeroverlast en drugscriminaliteit.  
 
Voorzieningen 
Het behouden van voorzieningen staat bij dit thema voorop. Vooral in de dorpen wordt aandacht 
gevraagd voor het behouden van scholen, winkels en openbaar vervoer. Verder is het behoud van 
buurthuizen een belangrijk aandachtspunt dat naar voren kwam uit de dialoogsessies. 



 
2.2 Continu proces 

Het werken aan vitale wijken en dorpen is een continu proces. Met de dialoogsessies, aan de hand van 
de vitaliteitskaarten, zetten we een volgende stap in onze aanpak. In deze aanpak richten we ons er op 
dat het versterken van de vitaliteit in wijken en dorpen een regulier wordt in onze gemeentelijke 
werkwijze. Met de vitaliteitsacties die in dit raadsvoorstel voorgelegd worden, beogen we hoger te 
scoren op de indicatoren zoals die opgenomen zijn in de vitaliteitskaarten. Aangezien de volgende 
bewonersenquête in 2017 gehouden wordt, kunnen we eind 2017 of begin 2018 zien of de ingezette 
acties tot positieve resultaten in de vitaliteitskaarten hebben geleid. Hierbij beseffen we dat causaliteit 
niet altijd direct aantoonbaar zal zijn. 
 
We houden na de resultaten van de bewonersenquête in 2017 opnieuw in alle wijken en dorpen 
dialoogsessies. De effecten van de vitaliteitsacties tot dan toe gevoerd, worden besproken en nieuwe 
vitaliteitsacties worden geformuleerd.  
Omdat we in 2016 al direct van start gaan met de uitvoering van de vitaliteitsacties stellen wij uw raad 
in dit raadsvoorstel voor om voor een aantal vitaliteitsacties geld uit de bestemmingsreserve ‘Vitale 
Wijken en Dorpen’ beschikbaar te stellen.  
Daarnaast zijn er acties die wij kansrijk achten, maar waarvoor wij uw raad nu nog niet vragen om geld 
beschikbaar te stellen. Deze acties verdienen volgens ons nog verdere uitwerking en concretisering 
maar worden wel genoemd in de bijlage.  
De komende periode zullen zich ook nog geheel nieuwe initiatieven aandienen die een plek kunnen 
krijgen in één van de volgende voorstellen.  
Tot slot zijn er uitkomsten uit de dialoogsessies die nu al kunnen worden meegenomen in onze 
‘reguliere’ beleidsontwikkelingen en uitvoeringsplannen. Ook daarvan geven wij uw raad een overzicht.  
 
2.3 Uitgangspunten voor vitaliteitsacties 

Bij de voorliggende vitaliteitsacties hebben wij de volgende zes uitgangspunten gehanteerd: 
 

- Goed plan, dan geld 
Dit principe hanteren wij voor onze gehele begroting en is dus ook onverkort van toepassing op 
de bestemmingsreserve ‘Vitale Wijken en Dorpen’.  
Dit uitgangspunt heeft tot gevolg dat wij aan uw raad meerdere tranches ter besluitvorming 
voorleggen. Wij vragen uw raad om geld beschikbaar te stellen voor acties die voldoende zijn 
uitgewerkt. Daarnaast geven wij uw raad inzicht in ons bekende kansrijke plannen voor 
volgende tranches. Met deze werkwijze brengen wij uw raad in positie bij de bestedingen 
vanuit de bestemmingsreserve ‘Vitale Wijken en Dorpen’. 
 

- Plannen moeten bijdragen aan de vitaliteit 
Met wijk- en dorpsperspectieven, de vitaliteitskaarten en de dialoogsessies hebben wij een 
schat aan informatie gekregen over de mogelijkheden voor het versterken van de vitaliteit van 
wijken en dorpen en de prioriteiten daarin. De vitaliteitsacties die wij voorleggen zijn hieraan 
verbonden. De vitaliteitskaarten worden, in aansluiting op de frequentie van de 
bewonersenquête, elke twee jaar geactualiseerd. We kunnen hiermee op de vitaliteitskaart per 
wijk of dorp en voor de gehele gemeente zichtbaar maken of een score vooruit of achteruit is 
gegaan. De vitaliteitskaart is daarmee ook een evaluatie en (bij)sturingsinstrument.  

 
- Samenkracht 

We werken samen met inwoners en maatschappelijke instellingen aan de vitaliteit van de 
wijken en dorpen. Dat betekent dat we ‘samen denken, samenwerken en samendoen’. Wij 
verwachten dus ook van onze inwoners, partners en andere maatschappelijke instellingen, en 
dit uiteraard vanuit verschillende rollen en mogelijkheden, inspanningen en initiatief bij het 
bedenken en realiseren van projecten en plannen. Door deze werkwijze leveren we ook een 
bijdrage aan het ontwikkelen van gezamenlijke daadkracht. 

 
- Permanente dialoog 

We blijven bij de uitwerking van de vitaliteitsacties in gesprek met inwoners, partners en 
maatschappelijke instellingen in onze gemeente. Hierdoor wordt de realisatie ook in 
gezamenlijkheid gedragen.  

 
- Van impuls naar een duurzame aanpak 

Wij proberen onze inzet zoveel mogelijk vanuit reguliere middelen vorm te geven. Sommige 
vitaliteitsacties die worden voorgesteld vragen een eenmalige investering.  Andere acties 
kennen een structurele ‘exploitatielast’. Dat betekent dat bij gebleken succes in de toekomst 



mogelijk structurele middelen moeten worden gevonden om de successen te continueren. De 
afweging om acties te continueren maakt onderdeel uit van de reguliere P&C-cyclus 
(kadernota en programmabegroting).  

 
2.4 Regulier beleid en reguliere planvorming 

Uitgangspunt bij de dialoogsessies en de prioriteiten is dat wij zoveel als mogelijk direct in regulier 
beleid aan de slag gaan met de wensen en initiatieven van de inwoners. Bij onderstaande initiatieven 
en planvorming worden de uitkomsten uit de vitaliteitskaarten en/of dialoogsessies al betrokken. Voor 
een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage II.  
 

Regulier beleid en reguliere planvorming  Thema vitaliteitskaart 

Integraal Veiligheids- en actieplan Veilig | Meedoen 

Wijk- en dorpsonderhoudsplannen Wonen | Meedoen |Gezond 

Wijk- en dorpshuizen & sociale cohesie Voorzieningen | Meedoen|Gezond 

Proeftuin Maatschappelijke Initiatieven  Voorzieningen | Wonen  | Meedoen | Veilig | Gezond 

Communicatie op straat- en blokniveau Meedoen | Wonen |Gezond 

Voorzieningen Onderwijs Voorzieningen | Wonen 

Kwiekroute in Westrand Gezond | Meedoen | Wonen 

Inzetten Digitale snelheidsindicatoren Wonen |Meedoen 

Werkgelegenheid Meedoen |Gezond 

 
2.5 Eerst tranche Vitaal Roosendaal  

De onderstaande vitaliteitsacties maken onderdeel uit van de eerste tranche. De voorstellen uit deze 
eerste tranche zijn concreet en direct uitvoerbaar.  
Een nadere beschrijving van de acties treft u in bijlage III (Tranche 1 vitaliteitsacties). 
 

Vitaliteitsactie Bijdrage 
gemeente 

Wijk/dorp Thema Vitaliteitskaart 

1-A. Doorontwikkeling buurtpreventie € 0 Alle Meedoen | Veilig | Wonen 

1-B. Dorpshuis De Spil Wouwse Plantage Voorzieningen 
en zorg dichtbij 

€ 50.000 Wouwse- 
Plantage 

Gezond | Meedoen 

1-C. Cruyff Court Westrand € 22.000  Westrand  Gezond | Meedoen | Wonen 

1-D. Portiek ambassadeurs Westrand € 2.500 Westrand Wonen | Meedoen | Veilig 

1-E. Jordaensplein Westrand € 35.000 Westand Wonen | Veilig 

1-F. Godwaldtpark Kortendijk € 50.000 Kortendijk Wonen | Gezond | Meedoen 

1-G. Sport voor jeugd in Kortendijk  € 60.000 Kortendijk Meedoen | Veilig 

1-H. Openbaar Groen en Grijs aanpakken in Kortendijk € 10.000 Kortendijk Wonen | Meedoen 

1-I. Digitale Snelheidsindicatoren  in Kortendijk  € 2.500 Kortendijk Wonen | Meedoen 

1-J. Verfraaiing Burgerhout € 15.000 Burgerhout Wonen | Gezond | Meedoen 

1-K. Speeltuinvereniging Beatrixplein Burgerhout € 10.000 Burgerhout Wonen | Meedoen 

1-L. Toerisme in Wouw en de geschiktheid van de Markt 
als evenemententerrein. 

€ 50.000 Wouw Wonen | Meedoen 

1-M. Hondenspeelplaatsen / Hondenuitlaat 
mogelijkheden 

€ 20.000 Kroeven      
Heerle        
Westrand   
Kalsdonk    
Langdonk   
Wouw        

Wonen | Meedoen 

1-N. Dijkcentrum Kortendijk (Flintdijk)  € 27.000 Kortendijk Wonen | Meedoen | Veilig 

1-O. Seniorenpastoraat Roosendaal Zuid € 42.500 Kroeven  
Langdonk 
Kortendijk 

Meedoen | Gezond 

1-P. Kerkhof aan Bredaseweg (Kalsdonk) € 15.000 Kalsdonk Wonen 

1-Q.Aanpak armoede (STA-teams) € 100.000 Alle  Meedoen | Gezond 

    

Totaal  € 511.500   

 
Wij realiseren ons dat niet alle wijken en dorpen evenredig terugkomen in deze eerste tranche. Dit is te 
verklaren doordat niet alle wijken en dorpen voor eenzelfde inspanning staan op de vitaliteit te 
vergroten. Daarnaast sluiten we aan bij de plaatsen waar plannen concreet zijn en op situaties waar 
energie en daadkracht zijn. Door te kiezen voor concrete vitaliteitsacties en verschillende tranches 
gaan andere wijken en dorpen later aansluiten met acties.  



 
2.6  Volgende tranches  
Onderstaande vitaliteitsacties vragen nog nadere uitwerking en komen mogelijk in aanmerking voor 
een volgende tranche (bijlage IV).  De planvoorbereiding wordt in principe binnen bestaande budgetten 
opgepakt. Hiermee geven we uitvoering aan het principe dat deze werkwijze wordt ingebed in onze 
reguliere manier van werken.   
 
Naast de genoemde vitaliteitsacties kunnen de komende periode ook nieuwe vitaliteitsacties ontstaan.  
Zo vormt  ‘leren en experimenten’ een belangrijk onderdeel van het programma vitale wijken en 
dorpen. Begin 2015 is er een overzicht van zogenoemde best practices opgesteld. Dit overzicht toont 
goede voorbeelden per wijk en dorp. Dit gaat wellicht ook  als inspiratie dienen voor vitaliteitsacties 
voor volgende tranches.  
Wij bieden uw raad volgend jaar  in het tweede kwartaal voorstellen aan voor een volgende tranche.  
 

Vitaliteitsactie Wijk/dorp Thema Vitaliteitskaart 

2-A. Aanpak eenzaamheid Alle Gezond | Meedoen 

2-B. ‘Parels in de Wijk’  Burgerhout Burgerhout Wonen | Meedoen 

2-C. Verkeersveiligheid Heerle Heerle Wonen | Veilig 

2-C. Verkeersveiligheid Wouwse Plantage Wouwse Plantage Wonen | Veilig 

2-E. Verkeersveiligheid Kroeven Koeven Wonen | Veilig 

2-F. Positionerings en PR Heerlijckheijd Nispen Nispen Meedoen | Voorzieningen | 

Wonen 

2-G. Behoud winkels Nispen Nispen Voorzieningen 

2.H. Winkelcentrum Langdonk Langdonk Wonen 

2-I. Bredaseweg verkeersremmende maatregelen Kalsdonk Kalsdonk  Wonen 

2-J. De aanleg van een Kids-beweeg-route in het Luitenpark Kalsdonk Wonen | Gezond | Meedoen 

2-K. Participatieplaatsen in wijken en dorpen Alle Voorzieningen | Wonen 

| Meedoen | Veilig | Gezond 

2-L. Onderhoud groen / rommel in de natuur Nispen Nispen  Wonen | Meedoen 

2-M. Dijkcentrum Kortendijk (Flintdijk) Kortendijk  Wonen | Meedoen | Veilig 

2-N. Wijksportvereniging Kalsdonk Kalsdonk  Gezond| Meedoen | Veilig 

2-O. Versterken uitstraling Rembrandtgallerij Westrand Westrand  Wonen | Veilig 

 
2.7 Kansen voor Kalsdonk 
Met de vaststelling van het raadsvoorstel ‘Evaluatie Kansen voor Kalsdonk’ is besloten dat de 
resterende oorspronkelijke middelen voor Kansen van Kalsdonk worden besteed ten behoeve van de 
Wijksportvereniging en ‘De Ruilwinkel’. Over ‘De Ruilwinkel’ is uw raad middels “raadsmededeling  
46-O Voortgang huisvesting Ruilwinkel” geïnformeerd. Met betrekking tot de Wijksportvereniging 
worden nog voorstellen ontwikkeld (zie vitaliteitsactie 2-N).  
Wij stellen uw raad voor om € 65.000 uit de ‘bestemmingsreserve decentralisatie uitkeringen’ (gelden 
Kansen voor Kalsdonk) beschikbaar te stellen voor de huisvesting van de Ruilwinkel tot en met half 
2016. Daarnaast wordt voorgesteld om de dan nog resterende middelen ten behoeve van Kansen voor 
Kalsdonk van € 230.000 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen. Dit 
laatste past in het uitgangspunt, zoals ook verwoord in het raadsvoorstel Kansen voor Kalsonk, om 
bepaalde wijken niet langer een uitzonderingspositie te geven ten opzichte van andere wijken.  
 
 

3. Project Toekomstbestendige participatievormen 

De inventarisatie van de participatieprojecten die binnen de gemeente actief en bekend zijn is in 
september 2015 gestart. Medewerkers van de gemeente zijn uitgedaagd met participatieprojecten te 
komen en er zijn gesprekken gevoerd met de wijkmanagers. Ook de online participatievormen 
onderzoeken we. Op dit moment wordt gewerkt aan de analyse van deze Roosendaalse inventarisatie; 
wat valt op en vooral waar liggen uitdagingen voor experimenten? Tegelijkertijd aan deze 
Roosendaalse analyse kijken we wat er al in het land aan participatieprojecten speelt. De analyse 
bespreken we in- en extern.  
Dit moet leiden tot een voorstel voor maximaal 6 experimenten om participatie op de diverse niveaus 
van de participatieladder in 2016 te versterken, te verbinden en te vernieuwen.  
 



4. Project Onderzoeken, experimenteren, leren 
In diverse projecten en onderzoeken in het kader van het programma gaan we aan de slag met nieuwe 
instrumenten, nieuwe handelswijzen. Dit betekent dat er ruimte voor leren en daarmee ook voor fouten 
moet zijn. Dat vraagt flexibiliteit van de ambtelijke organisatie en ook van onze partners.  
 
Instrumenten die nu al in gebruik zijn genomen, zoals de Vitaliteitskaarten, vragen extra aandacht in de 
implementatie en verdere doorontwikkeling. Om hier een sturend instrument van te maken, moeten de 
doelgroepen allereerst van het bestaan weten, het instrument begrijpen en ook kunnen toepassen. We 
organiseren daarom workshops voor zowel ambtenaren als inwoners, bewonersplatforms, partners 
etc.. Inmiddels zijn al enkele workshops voor inwoners, platformleden, externe professionals en 
ambtenaren gegeven. 
 
Een eerste tussenevaluatie van de vitaliteitskaarten heeft al verbeterpunten opgeleverd. Deze betreffen 
zowel de kaart zelf als het gebruik ervan. De kaart wordt ervaren als een waardevol instrument om het 
gesprek aan te gaan over thema’s in de wijken en dorpen, om op basis daarvan keuzes te maken en 
een gezamenlijke focus te bepalen.  
 
We willen onze dienstverlening meer op maat maken, ons (beleid) meer laten aansturen door 
inwoners. Met hen en met allerlei organisaties vormen we vitale coalities. Andere manieren van werken 
en werken op andere locaties horen daar vanzelfsprekend bij.  
Inmiddels zijn al concrete activiteiten gestart om verandering te bewerkstelligen in de ambtelijke 
organisatie. Zo zijn we in de zomer gestart met een summerschool die we nu voortzetten met 
Vitaliteitssessies. Medewerkers van de gemeente voeren samen gesprekken over participatie, vitaliteit 
en op maat werken en wat dat voor hun eigen werk betekent. Hierbij geeft het Programma VWD 
inhoudelijke lading aan de organisatieontwikkeling van de gemeente: meer naar buiten gericht, flexibel 
en op participatie in netwerken gericht.  
De aanstelling van de wijkchefs is ook een onderdeel van het meer naar buiten gericht en op maat in 
wijken en dorpen werken (zie ook project 6). De wijkchefs nemen daarmee het eerste aanspreekpunt 
voor de aanpak van ‘groen en grijs’ van de wijkmanagers over. Medewerkers van Openbare Werken 
zijn dagelijks in de wijken en dorpen en vormen de ogen en oren van de wijkchef en daarmee van de 
gemeente. In verschillende sessies hebben we hen voorbereid op deze taak. 

 
 
5. Meer maatwerk in ondersteuning van initiatieven (voorheen Project 
Subsidiestelsel en hernieuwde afspraken samenwerkingspartners)  
In de maatschappij starten regelmatig initiatieven vanuit de energie en betrokkenheid van individuen en 
groepen van inwoners. Daar waar deze bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven 
kunnen we als gemeente op diverse manieren bijdragen of faciliteren. Daartoe zullen we eerst moeten 
bepalen hoe we het initiatief waarderen.  
Waarom zouden we als gemeente een initiatief willen ondersteunen? Deze vraag is zeer actueel bij 
diverse initiatieven in Roosendaal. Vooral in gevallen waarin de initiatieven tijdelijk ‘om niet’ in een 
leegstaand gebouw een plek hebben gekregen. Als dit ‘dak’ wegvalt komt de vraag om de hoek hoe 
een ander onderkomen te bekostigen? Vaak wordt op zo’n moment naar de gemeente gekeken, zeker 
als deze de tijdelijke huisvesting mogelijk maakte.  De vraag of de gemeente gaat ondersteunen blijft 
uiteindelijk een politieke keuze. Een kader waarmee we samen het gesprek kunnen voeren over de 
Publieke Waarde van het initiatief is wel wenselijk. In het programma onderzoeken we het 
Waarderingskader Maatschappelijke Initiatieven op de praktische gebruikswaarde in de pilot 
Ruilwinkel. Op een later moment komen we hierop terug zoals aangekondigd in de eerdere 
raadsmededelingen hierover. 
 
Kader om maatschappelijke initiatieven te waarderen 
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelde het Instituut voor Publieke 
Waarden (IPW) een waarderingskader voor maatschappelijke initiatieven.  
Binnen de belangrijkste actoren van het publieke domein (markt-overheid-samenleving) heeft het IPW 
onderzocht dat de kernwaarden rendement, legitimiteit en betrokkenheid hierin van groot belang zijn. 
Deze kernwaarden vormen samen de Publieke Waarde van een initiatief. Door middel van het 
beantwoorden van een vragenlijst, opgesteld door het IPW, kan een duidelijker beeld geschapen  
worden welk verschil het initiatief maakt, waar de winst neer slaat en van en voor wie het project is. Op 
basis van deze inzichten kunnen er betere afwegingen gemaakt worden of en wat de bijdrage van de 
overheid zou kunnen en moeten zijn. Op basis van de drie kernwaarden kan een  maatschappelijke 
businesscase worden opgesteld.  
In Roosendaal passen we nu als één van de eerste gemeenten het waarderingskader ook 



daadwerkelijk in de praktijk toe. Pilot hiervoor is de casus Ruilwinkel, Rolstoelcentrale en de 
Voedselbank. De Rolstoelcentrale heeft, mede aangezet door de vragen uit het waarderingskader, 
inmiddels een businesscase gerealiseerd waarbij op termijn geen gemeentelijke bijdrage meer nodig is. 
Het waarderen van de Ruilwinkel middels dit instrument is nu gaande. De te maken maatschappelijke 
businesscase is hier complexer. In principe is het maatschappelijk initiatief zelf verantwoordelijk voor 
het maken van de businesscase. De gemeente ondersteunt hier wel bij.  
Het instrument Maatschappelijk Waarderingskader biedt kansen om in de toekomst maatschappelijke 
initiatieven te waarderen.  
In het kader van de pilot vinden de komende maanden nog diverse activiteiten plaats voor verdere 
oriëntatie maar ook al voor implementatie van het instrument: 
 
Bestuurlijke oriëntatie: 

- Aan de hand van de concrete Pilot Maatschappelijke Initiatieven een workshop voor raad en 
college over o.a. het instrument (zoals aangekondigd in de raadsmededeling ‘Voortgang 
huisvesting Ruilwinkel’). 

Maatschappelijke initiatieven: 

- Het instrument is niet alleen voor de gemeente van waarde, het helpt de maatschappelijke 
initiatieven zelf ook om een goed beeld te krijgen van de waarde van hun initiatief. De 
vragenlijst die de maatschappelijke initiatieven nu moeten invullen is vrij uitgebreid en 
ingewikkeld. Dit is niet nodig voor een eerste beoordeling. Door de vragenlijst te 
vereenvoudigen wordt het instrument toegankelijker en bruikbaarder. Volgt uit de eerste 
beoordeling de conclusie dat er een verdieping nodig is dan kan de uitgebreide lijst ingevuld en 
de maatschappelijke businesscase gemaakt worden. 

Ambtelijke organisatie: 

- Workshop ambtenaren. Doel hiervan is om meerdere personen binnen de  eigen organisatie in 
staat te stellen om het instrument toe te passen.  

- Ondersteuning businesscases (waar nodig) verder uitwerken. 
 

6. Dienstverlening op maat in wijken en dorpen (Raadsvoorstel VWD) 
Vanuit het programma Vitale Wijken en Dorpen (VWD) kijken we hoe de concrete vertaling van 
Roosendaal in Ontwikkeling (vraaggericht, schaalgericht en integraal), nog beter zijn uitwerking krijgt in 
de praktijk van de gemeentelijke dienstverlening in het dorp en de wijk. Daarbij zijn we ons ervan 
bewust dat we in een veranderende samenleving steeds meer moeten aansluiten bij netwerken die 
ontstaan buiten ons eigen initiatief. Vervolgens zullen we hierin het gezamenlijke belang zoeken en hier 
urgentie aan verlenen (vitale coalities) en tot slot aantonen dat we meerwaarde hebben 
(overheidsparticipatie). 
In een aantal bijeenkomsten met diverse partners in de stad is de dienstverlening in wijken en dorpen 
geïnventariseerd en zijn verbeterpunten besproken. Kort samengevat zijn de belangrijkste 
aandachtspunten en conclusies: 

- er wordt veel samen gewerkt maar er is behoefte aan meer integrale samenwerking binnen en 
tussen diverse organisaties en het delen van informatie om inwoners snel/goed te helpen en 
maatwerk te leveren; 

- er is onvoldoende kennis van en inzicht in het netwerk (in de wijk); 
- de meeste organisaties zijn al fysiek in de wijk aanwezig;  
- er zijn kansen om binnen het netwerk slimmer met elkaar te werken zodat we de 

dienstverlening effectiever en efficiënter vorm kunnen geven. 

Gelijktijdig aan dit traject loopt een aantal ontwikkelingen dat belangrijk is voor de doorontwikkeling van 
de dienstverlening op maat in wijken en dorpen: 

- de wijkteams hebben, mede in het licht van bovenstaande verkenning, de voorgenomen 
evaluatie die eind 2015 gepland was naar voren gehaald en begin november hun do’s en 
dont’s voor wijkontwikkeling opgeleverd. Hierin staan aanbevelingen voor verbetering van de 
aanpak; 

- de ambitie voor De Toegang van het sociale domein krijgt vorm. Hierover informeren wij u op 
korte termijn; 

- kanteling van de gemeentelijke organisatie naar wijkgericht werken start: een voorbeeld 
hiervan zijn de wijkchefs die per 1 november actief zijn in de wijken en dorpen. Uitgangspunt 
van de organisatie is meer en sneller te kantelen naar een organisatie die bestaat uit flexibele 
werknemers die extern gericht zijn, schaalgericht werken en netwerkers zijn.  

 
Afstemming tussen de diverse ontwikkelingen is noodzakelijk om uiteindelijk ook voor de inwoner en 
onze partners de dienstverlening begrijpelijk en toegankelijk te maken.  



 
In de gesprekken die we voeren blijkt steeds opnieuw dat er energie is om te kantelen naar meer 
samenwerking in netwerken. Netwerken die zich vormen rond personen of rond thema’s in een wijk of 
dorp. In deze netwerken die steeds opnieuw vraaggericht gevormd worden, zal ook steeds opnieuw de 
vakprofessional die de meeste toegevoegde waarde heeft vanuit de gemeente aansluiten (vanuit de 
Toegang of vanuit de vakspecialisten).  
 
Daarnaast verlaten we het idee van prioriteitswijken en werken we aan de prioriteiten van alle wijken en 
dorpen. Om hier concreet inhoud aan te geven gaan we met de wijkteams een proces in om te kijken 
wat dit voor de wijkteams betekent. Hiervoor gebruiken we de resterende periode van de 
samenwerkingsovereenkomst (Traverse, AlleeWonen en gemeente) die nog loopt tot 1 juli 2016. 
Hierbij is uitgangspunt dat we niet alleen de best practices die zij hebben ontwikkeld (bijv. 
pleintjesaanpak), maar ook de personele inzet verder op maat verspreiden over de gemeente. Op die 
manier hebben alle wijken en dorpen daar profijt van. In de netwerken rondom thema’s en prioriteiten in 
wijken en dorpen zal steeds vaker niet de wijkmanager als verbinder, maar de vakprofessional als 
vertegenwoordiger van de gemeente actief zijn (nu al de wijkchef waar het schoon, heel en veilig 
betreft).  
 
De komende periode richten we ons erop om op een zorgvuldige wijze de ontwikkelingen samen met 
onze partners concreet vorm te geven. We zullen uw raad over de voortgang hiervan informeren. 
 

Doel en evaluatie   

 
In het Programma Vitale wijken en dorpen werken we aan de doelen zoals die al in de startnotitie 
waren opgenomen. In deze voortgangsrapportage informeren wij u w raad over de stand van zaken. 
De projecten bevinden zich in diverse stadia van uitvoering.  
 
Tussentijds zullen we u via raadsmededelingen op de hoogte houden van de voortgang van een aantal 
specifieke projecten (o.a. ‘Waarderingskader maatschappelijke initiatieven’ en ‘Dienstverlening’).  
 
De vitaliteitskaarten dienen als kader en als evaluatie-instrument. Aan de hand van de vitaliteitskaarten 
die na de bewonersenquête 2017 opgesteld worden, kunnen we zien of de ingezette acties tot 
positieve resultaten hebben geleid. Hierbij beseffen we dat causaliteit niet altijd direct aantoonbaar zal 
zijn. 
 

Financiële aspecten en consequenties   

 
Bestemmingsreserve Decentralisatie Uitkeringen (zie 2.7.): 
€ 65.000 voor de huisvesting van de Ruilwinkel tot en met half 2016. 
Daarnaast wordt voorgesteld om de dan nog resterende middelen ten behoeve van Kansen voor 
Kalsdonk van € 230.000 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen. Dit 
laatste past in het uitgangspunt, zoals ook verwoord in het raadsvoorstel Kansen voor Kalsdonk, om 
bepaalde wijken niet langer een uitzonderingspositie te geven ten opzichte van andere wijken.  
 
Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen (zie 2.5) 
Zoals eerder in de startnotitie Vitale Wijken en Dorpen is besloten worden projecten die uit de 
dialoogronde komen aan uw raad voorgelegd. De kosten van deze projecten worden ten laste gebracht 
van de Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen. Met de huidige voorgestelde vitaliteitsacties ten 
bedrage van € 511.500 geven we hier concreet invulling aan. 
 
Voor de volgende tranches uit de dialoogsessies en projecten in het kader van de vitaliteit van de 
wijken en dorpen resteert dan ongeveer € 1.6 mln.  (€ 1,9 mln -/- 511.500, + € 230.000) in de 
bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen. 
 

Communicatie    

De betrokken inwoners en partners zijn geïnformeerd over deze eerste tranche en de mogelijkheid om 
te participeren in volgende tranches. De diverse andere projecten worden steeds in overleg met onze 
partners en inwoners verder opgepakt. Zorgvuldige en tijdige communicatie is hier een essentieel 
onderdeel van. Dit pakken we ook concreet op met een nieuwsbrief Vitale Wijken en Dorpen die we 
vanaf 2016 regelmatig gaan verspreiden.  
 
 



Bijlagen   

Bijlage I:  Dialoogsessies, overzicht prioriteiten per wijk en dorp  
Bijlage II:  Regulier beleid en reguliere planvorming  
Bijlage III:  Tranche 1 Vitaliteitsacties  
Bijlage IV:  Vitaliteitsacties voor volgende tranches 
Bijlage V:  Begrotingswijziging   
 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

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

Portefeuillehouder: Wethouder Schenk    Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Voortgangsrapportage Vitale Wijken en Dorpen 

 
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. € 511.500 beschikbaar te stellen uit de Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen ten 
behoeve van de 1e tranche ‘Vitaal Roosendaal’; 

2. € 65.000 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve decentralisatie uitkeringen (gelden 
Kansen voor Kalsdonk) ten behoeve van de huisvesting van de Ruilwinkel; 

3. Het restant bedrag van de resterende oorspronkelijke middelen voor Kansen van Kalsdonk 
van € 230.000 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen;  

4. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie). 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 

 
 


