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Geachte gemeenteraad,

Jaarlijks stelt Platform 31 een trendstudie op voor de G32 steden. De trendstudie van 2017 Vergaand
veranderen, slim verschillen, duurzaam verbinden; Stedelijke trends en oryaven voor 2018 e.v. zel
relevante ontwíkkelingen op een rij1.

Om de bruikbaarheid van de trendstudie te vergroten is een verbijzondering gemaakt voor onze
gemeente. De heer K. van Dijken, onderzoeker van Platform 31, heeft dit voor ons uitgewerkt in een
apart rapport. Hierin zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen 'voor en in Roosendaal' in beeld
gebracht. Het vat de algemene trends en ontwikkelingen samen en gaat dieper in op de specifieke
kenmerken van Roosendaal die van belang zíjn voor de toekomst.

De studie richt zich op de volgende thema's:
- Demografie
- Economie
- Sociaal
- Technologíe
- Veiligheid
- Ruimte/wonen
- Duurzaamheid en bestuur.

De specifieke kenmerken van Roosendaalzíjn belicht door deze te benchmarken met
gemeenten met eenzelfde zt¡taarte van gemeentelijke taken. Het zijn gemeenten met - net zoals
Roosendaal - een 'redelijke sociale structuur', een 'redelijke centrumfunctie' en met een omvang van
tussen de 50.000 en 100,000 inwoners
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E-mail info@roosendaal.nl

lnternet www.roosendaal.nl

1 (www.platform3l.nl/pubficatíes/stedelijke -trends-en-opgaven-voor-2O18-e-v).
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Het rapport bevat nuttþe informatie die u kunt benutten bij uw raadswerkzaamheden

Graag doe u hierbij de Roosendaalse fendstudie toekomen. Mocht u een nadere toelichting
wensen, is de heer Van Dijken hiervoor beschikbaar.

Met groeten,

De
mr. Níederer

van Roosendaal,
J.
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lnleiding
Platform3l heeft voor alle G32-steden een algemene trendstudie gemaakt'Vergaand veranderen, slim

verschillen, duurzaam verbinden. Stedelijke trends en opgaven voor 2018 e.v.'. ln acht thematische hoofdstukken

(demografie, economie, sociaal, technologie, veiligheid, ruimte/wonen, duurzaamheid en bestuur) worden de

belangrijkste trends en opgaven voor de G32-steden beschreven. Daarnaast worden in een overkoepelend

hoofdstuk de opgaven in samenhang en in verbinding met elkaar beschreven.

Om de bruikbaarheid van de trendstudie te vergroten voor gemeente Roosendaal is een apart document

opgesteld 'De belangrijke trends en ontwikkelingen voor en in Roosendaal'. Als eerste stap is een presentatie en

discussie met het College voorbereid en gehouden op 6 juni j.l. Als tweede stap is op 14 september j.l. een

presentatie verzorgd voor het strategisch overleg van de gemeente Roosendaal. De laatstgenoemde presentatie

is de basis van het onderhavige document De belangrijke trends en ontwikkelingen voor en in Roosendaal.

De specifieke kenmerken van Roosendaal worden mede belicht door Roosendaal te benchmarken met

gemeenten met een zelfde zwaarte van gemeentelijke taken. Het zijn gemeenten met - net zoals Roosendaal -

een 'redelijke sociale structuu/ en een 'redelijke centrumfunct¡e' en met een omvang van tussen de 50.000 en

100.000 inwoners: Amstelveen, Hardenberg, Heerhugowaard, Hilversum, Katwijk, Leidschendam-Voorburg,

Nieuwegein, Oosterhout, Purmerend, Roosendaal, Terneuzen en Velsen. Aan de benchmark worden toegevoegd

Bergen op Zoom (matige sociale structuur en redelijke centrumfunctie), de provincie Noord-Brabant en

Nederland. Als bron wordt gebruik gemaakt van CBS/PBL (Statline) en LISA.
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1. De belangrijkste trends

1.1 Demografische trends en ontwikkelingen

De Nederlandse bevolking groeit nog licht, vooral in de steden

Volgens de laatste nationale bevolkingsprognoses groeit in Nederland de bevolking van 17,1 miljoen in 2017 tot
17,8 miljoen in 2030 (+ 4o/o) en 18,1 miljoen inwoners in2040 (+ 6%). Deze groei vindt met name plaats in de
steden. Daarnaast zien wij in vele steden: toenemende vergrijzing, ontgroening, stijging van de buitenlandse

migratie, een positief binnenlands migratiesaldo en een sterke verandering van de huishoudsamenstelling naar

meer (oudere) eenpersoonshuishouden. De verschillen in vergrijzing en aantrekking van binnenlandse en

buitenlandse migranten maakt dat de ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking sterk verschilt tussen de

G32 steden. ln diverse regio's aan de randen van Nederland zal de potentiële beroepsbevolking al in de komende
jaren afnemen. Na 2030 groeit de potentiële beroepsbevolking alleen nog in de agglomeraties Amsterdam, Delft,

Zaanstreek, Haarlem en Den Haag door de instroom van jongvolwassenen uit binnen- en buitenland en hieraan
gerelateerd een toename van het geboortecijfer.

Ook de bevolking in Roosendaal groeit nog, vooral door de vestiging vanuit andere gemeenten

De bevolking van Roosendaalgroeit in de periode 2017-2040 met ruim 7 procent. Van 77.000 inwoners in2017
tot naar verwachting 82.700 inwoners in 2040.1 De bevolkingsgroei tot 2040 wordt vooral gedreven door de
vestiging van nieuwe inwoners uit andere gemeenten. Vanaf 2015 zijn er meer Nederlanders die vanuit andere
gemeenten naar Roosendaal verhuizen dan er Roosendalers naar andere gemeenten verhuizen. Uit de
bevolkingsprognose blijkt dat deze trend verder doorzet: de toekomstige binnenlandse migratie is positief in de
periode 2015 tot 2040. Men verwacht tot 2040 een vestigingsoverschot van ruim zesduizend nieuwe inwoners
(per vijf jaar gemiddeld bijna 1.300 inwoners).2 De verwachte bevolkingsgroei van Roosendaal is sterker dan in de
rest van Noord-Brabant en Nederland. Vergelijkbare steden laten over het algemeen ook een bovengemiddelde
groei zien. Opvallend is echter dat andere grenssteden juist met een krimpende bevolking te maken krijgen (figuur

1).

Figuur 1: Prognose ontw¡kkeling bevolking Roosendaal en enkele vergelijkbare steden 2017-2040
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Bron: Platform3l op basis van meest recente prognose van CBS/PBL (Statline)
Ook geen ontgroening veruvacht in Roosendaal

1 ln deze publicat¡e houden we de groeiprognoses van het CBS en het PBL aan. Uit de trendplaai Trend 3 De samenleving in beweg¡ng van de gemeente

Roosendaal blijkt dat de prognoses van Primos en de provincie Noord-Brabant een bevolk¡ngsgroei verwachten tot circa 79.500 inwoners in 2030. Maar
dat de prognose van Pronexus een krimp verwacht tot 76.700 inwoners in 2030. Dus klaarblijkelijk moet een bevolkingskrimp van Roosendaal ook nièt

uitgesloten worden.
2 De betekenis van de buitenlandse migratie voor de bevolkingsontlvikkeling van Roosendaal is in het verleden en in de prognoses voor de toekomst gering.

Tot 2040 wordt een klein emigratieoverschot verwacht.
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Voor de toekomst hoeft Roosendaal - in tegenstelling tot vele andere gemeenten en steden in Nederland -
volgens de prognose géén rekening houden met een belangrijke ontgroening (fìguur 2). Roosendaal kan de

verwachte lichte groei van het aantal jongeren (+ 9 procent) makkelijk accommoderen (denk aan basisscholen,

jeugdzorg, sport). Dit biedt kansen om in te zetten op kwalitatieve verbeteringen van de positie van jongeren in

Roosendaal. Juist veel jongeren hebben het moeilijk, met relatief veel jongeren in bijstandsgezinnen, een hoge

jeugdwerkloosheid en veel criminaliteit onder jongeren.

Figuur 2: Prognose ontwikkeling 0-15 jarigen Roosendaal en enkele vergelijkbare steden 2017-2040
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Bron: Platform3l op basls van meest recente prognose van CBS/PBL (Statline)

Wel een daling van de potentiële beroepsbevolking verwacht, kan economisch ontwikkeling negatief gaan

beïnvloeden

Tussen 2010 en 2015 is de beroepsbevolking in Roosendaal gekrompen van 41.000 naar 39.000. Een daling van

5 procent. ln de dezelfde periode nam de beroepsbevolking in West-Brabant met één procent toe en in Nederland

met twee procent. Dit maakt de economische positie van Roosendaal kwetsbaar en kan de economische

ontwikkeling bedreigen. Deze positie verbetert naar verwachting niet in de toekomst. ln figuur 3 is de potentiële

beroepsbevolking geraamd door de verwachte ontwikkeling van de leeftijdsgroep 15 tot6TTz jaar te nemen.3 ln

Roosendaal wordt een daling van bijna acht procent verwacht in de komende twintig jaar. Dit is een minder sterke

daling dan in andere grensgemeenten, maar nog steeds ruim één procent meer dan in Nederland als geheel (-/-

6,4Vo). De daling van de beroepsbevolking de afgelopen jaren zet zich de komende jaren naar verwachting op

bescheiden wijze voort.

Figuur 3: Prognose ontwikkeling potentiële beroepsbevolk¡ng Roosendaal en enkele vergelijkbare steden 2017-2040

3 Door de opschuivende pensioengerechtigde leeftijd wordt de potentièle beroepsbevolking groter. De omvang van de potentiële beroepsbevolking ¡n de

toekomst in daardoor n¡et makkel¡jk meer te ramen. Als een benadering van de potentiële beroepsbevolking is de prognose genomen voor de

leeftijdsgroep 15 lot 67% laa¡.
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Bron: Platform3l op basis van meest recente prognose van CBS/PBL (Statline)

De verwachte daling van de potentiële beroepsbevolking brengt het gevaar met zich mee dat de economische

ontwikkeling en de groei van ondernemingen geremd of zelfs onmogelük gemaakt wordt. Roosendaal en de

omliggende regio kunnen het gevaar voor de economische ontwikkeling keren door te bevorderen dat méér

mensen gaan werken, dat de mensen langer gaan werken en dat arbeidsproductivite¡t verbeterd door méér

innovatie, vernieuwing en beter en gevarieerd onderwijs.

Sterke vergrijz¡ng in Roosendaal, meer dan een veñubbeling van de 80-plussers de komende 30 iaar De

komende jaren zal er in Roosendaal, net als in de meeste andere Nederlandse steden, een aanzienlijke

vergrijzing van de bevolking optreden. Het aantal ouderen en met name het aantal 8O-plussers zal naar

verwachting sterk stijgen in Roosendaal (zie figuur 4). De verwachte toename van 3.700 tachtigplussers in 2017

naar 8.500 in 2040 is groter dan in veel vergelijkbare steden en vraagt om extra aandacht. Voor deze groep

ouderen is het cruciaal dat wonen en zorg in de buurt goed zijn geregeld. De sterke zorgsector in de gemeente

biedt kansen om innovatieve zorgconcepten te combineren met nieuwe vormen van wonen. Daarnaast zijn

woonaanpassingen nodig om het mogelijk te maken in de eigen woning te blijven wonen. Dit vraagt ook om

voldoende voozieningen (arts, apotheek en supermarkt) in de directe omgeving. Tegelijkertijd moet men ook

kunnen doorverhuizen naar betaalbare, meer geschikte, woningen wanneer de eengezinswoning niet meer

voldoet.

Figuur 4: Prognose toename aantal 80 plussers in procenten in Roosendaal en enkele vergelijkbare steden 2017-2040
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1.2 Economische trends en ontwikkelingen

Sterk wijzigende economische structuur en een gemiddelde lage economische groei van één procent De

structuur van de economie wijzigt sterk en zal in de toekomst nog sterker en sneller wijzigen.

Concurrentievoordelen zijn steeds meer tijdelijk. Vanwege de vergrijzing, de toename in ongelijkheid, en het

bereikte plafond in de opleidingsexpansie is het verstandig om uit te gaan van een bescheiden economische groei

voor de toekomst. Economen noemen de verwachte structurele economische groei van één procent "het nieuwe

normaal". Dit betekent ook dat er regelmatig - gemiddeld tweemaal in een decennium - geen groei of een

negatieve groei zal zijn. Dit heeft, vanwege nul- en minlijnen, doelmatigheidskortingen en de trap-op-trap-af

systematiek, invloed op de begroting van de gemeente en zal regelmatig zwakke bedrijven doen omvallen.

ln vele sectoren, waarcp Roosendaal kan inspelen, groei verwacht

De werkgelegenheid zal naar verwachting afnemen bij de overheid, in het onderwijs, de financiële dienstverlening

en in de detailhandel. De economische kansen liggen op het terrein van persoonlijke dienstverlening, toerisme,

horeca, cultuur, nieuwe vormen van zorg, de bouw (indien voldoende vernieuwend), slimme fabrieken,

kleinschalige industrie, ambacht en sociaal ondernemerschap. En vooral de transitie naar een meer duuzame

economie biedt vele nieuwe economische kansen. Als ondememerschap alle kansen krijgt, zijn er volop kansen

voor nieuwe vormen van bedrijvigheid en nieuwe banen in Roosendaal. Met het Starterscentrum, het Care

lnnovation Centre, lnnovitapark en de coaching van kleine ondernemers zet Roosendaal stappen om nieuw

(innovatief) ondememerschap zich te laten ontwikkelen.

Gee n flori ssante werkgelegenheidsontwi kkeli ng i n de afgelopen jare n

Hoe staat het met het aanpassingsvermogen, het ondememerschap en de banenontwikkeling in Roosendaal in

de afgelopen jaren? De afgelopen zestien jaar (2000 - 2016) bleef de werkgelegenheid in Roosendaal stabiel. Er

is over deze ruime periode sprake van krimp noch groei in het aantal banen. Daarmee doet Roosendaal het

slechter dan vele andere G32-steden, de gemiddelde groei in alle G32-steden 1+1go7o¡ of de gemiddelde landelijke

banenontwikkeling (+12%). Volgens het Economisch Actieplan zijn in de crisis in Roosendaal 4.000

arbeidsplaatsen verdwenen. Het is ook interessant om het banenverlies in Roosendaal reliëf te geven in het licht

van de banenontwikkeling in de benchmarkgemeenten in de afgelopen vijf jaar. Zowel in Roosendaal als in de

meeste referentie-gemeenten is het aantal banen de afgelopen vijf jaar afgenomen. Het aantal banen is in de

periode 2012-2016|n Roosendaal metîTzo/o gedaald. Dit is een sterkere daling dan in de meeste vergelijkbare

gemeenten en ook meer dan in Nederland en Noord-Brabant gemiddeld (zie figuur 5).

Figuur 5: Ontwikkeling aantal banen 201 2-201 6 in Roosendaal en enkele vergeliikbare steden
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Meer inkomende pendel dan uitgaande pendel

TE
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Een analyse van het woon/werkverkeer laat zien dat de inkomende pendel in Roosendaal groter is dan de

uitgaande pendel. Vanwege de centrumfunctie van Roosendaal is de inkomende pendel groter dan de uitgaande

pendel. ln 2014 werken 15.400 Roosendalers elders. Dit is 39 procent van de beroepsbevolking. Terwijl er 17 .400

mensen uit andere gemeenten in Roosendaal werken. De belangrijkste pendelgemeenten voor Roosendalers zijn

Bergen op Zoom en Breda. Tenrvijl de pendelaars uit andere gemeenten die in Roosendaal werken vooral komen

uit Bergen op Zoom en Halderberge. Ten opzichte van 2010 is in 2014 zowel de inkomende als de uitgaande

pendel groter geworden. Omdat de crisis zich in Roosendaal sterk heeft doen gelden, is de inkomende pendel

sterker gedaald dan de uitgaande pendel. De omvangrijke inkomende pendel - groter dan de uitgaande pendel -
kan er ook op wijzen dat Roosendaal niet door iedereen als een aantrekkelijke woonomgeving wordt ervaren of

niet over de woningen beschikt waar behoefte aan is.

Het belangrijke middensegment van de arbeidsmarkt voor Roosendaal onder druk.

ln vergelijking met Nederland en Noord-Brabant heeft Roosendaal een hoog aandeel middelbaar opgeleiden

binnen haar beroepsbevolking. ln 201 6 had 49o/o van de Roosendaalse beroepsbevolking middelbaar ondenvijs

als hoogste opleiding genoten, tegenover 43o/o in Nederland en 42o/o in Noord-Brabant. Juist in dit segment zijn er

de afgelopen jaren veel banen verdwenen en staan ook de komende jaren naar verwachting de banen onder

druk. Opvallend is ook dat Roosendaal het minder goed doet dan andere grensgemeenten.

Veel mensen langs de kant en belangrijke mismatches op de arbeidsmarkt

Roosendaal heeft te maken met een teruglopend aantal banen. Enezijds is de ven¡vachting dat de potentiele

beroepsbevolking de komende jaren af zal nemen, anderzijds staan er nu al een behoorlijk aantal mensen aan de

kant. Roosendaal heeft een ruime arbeidsreserve met relatief veel mensen met een bijstands- of WW-uitkering.

Een belangrijke opgave voor Roosendaal is om voldoende mensen aan het werk krijgen en in te zetten op

toekomstbestendige banen. Het banenverlies treft vooral mensen in middengroepen (wat betreft

opleidingsniveau). Dit is een groep die in Roosendaal sterk vertegenwoordigd is. Tegelijkertijd is er ook een

dreigend tekort aan gekwalificeerd personeel op de korte termijn (zorg) en middellange termijn. ln de logistiek is

er nu nog voldoende geschikt personeel beschikbaar, maar dreigen mogelijk ook tekorten. De human capital

agenda's maken een begin met het beter afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Activiteiten

bestaan onder andere uit het organiseren van evenementen waar werkzoekenden (m.n. jongeren) en werkgevers

elkaar kunnen ontmoeten, het opzetten van specifieke leeruverktrajecten voor jongeren en zij-instromers,

omscholingen naar de procesindustrie en maintenance, het starten van nieuwe opleidingen (o.a. zorgtechnologie)

en het verwerven van hogere kwalificaties (van mbo 4 naar niveau 5 in de zorg).

Banenverlies in de belangrijke Roosendaalse zorgsector, toekomstperspectief weer groei

ln een aantal sectoren dat in Roosendaal sterk is vertegenwoordigd, heeft er in de afgelopen jaren veel

baanverlies plaatsgevonden. ln vergelijking met Nederland zijn er in Roosendaal veel banen in de zorg, de

overige zakelijke diensten/verhuursector (waaronder uítzendbureaus, schoonmaakbedrijven en

beveiligingsdiensten) en de transportsector. ln de eerste twee sectoren zijn veel banen verdwenen. De zorgsector

biedt met ruim 7.000 banen de meeste werkgelegenheid, maar hier is ook de grootste afname van banen

zichtbaar. ln vijf jaar tijd verdwenen er 1.300 banen (dit is een afname van 15,5% tegenover afname van 3,1% in

Nederland gemiddeld en van 4,7Vo in Noord-Brabant). Roosendaal heeft een belangrijke functie in de regionale

zorgeconomie van West-Brabant. Naast het Bravis ziekenhuis zijn er ook veel voorzieningen in de ouderenzorg,

de gehandicapte zorg en de thuiszorg. Juist in deze sectoren zijn er veel banen verdwenen door bezuinigingen.

Als geen nieuwe maatregelen door het nieuwe kabinet getroffen worden om de sterke trendmatige groei van de

zorguitgaven te beteugelen (tweemaal hogere groei dan van het nationaal inkomen) dan neemt het aantal banen

in de zorg weer toe. Zo wordt bijvoorbeeld een toename van 100.000 banen in de ouderen- en verpleeghuiszorg

geraamd voor de komende jaren.

De transportsector (+ 7%) en overige zakelijke diensten (+ 24%) doen het juist relatief goed in Roosendaal. Het

aantal transportbanen nam in Nederland (- 4o/o) en Noord-Brabant (- 4%) af, en de groei in de overige zakelijke

diensten was er minder sterk (Nederland: + 16% en Noord-Brabant: + 21Yo).
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Ook verlies aan banen in de bouw, speciallsfrsche zakelijke dienstverlening en bij de overheid Naast het verlies

aan banen in de gezondheidszorg zijn er ook veel banen verdwenen in de bouw, de specialistische zakelijke

dienstverlening en bij de overheid. Het verlies aan banen in de specialistische zakelijke dienstverlening en

overheidsdiensten ligt daarbij hoger dan in Nederland en Noord-Brabant. De afname van banen in de bouw is

in Roosendaal juist relatief minder sterk. ln vergelijking met de banenontwikkeling in Nederland en Noord-

Brabant valt daarnaast het grotere verlies aan banen in de culturele sector, de handel in onroerend goed en in

informatie- en communicatieberoepen op. Net als in de rest van Nederland doet de sector horeca het goed in

Roosendaal; in deze sector is het aantal banen met ruim 15% toegenomen.

Gemiddelde toename van het aantal vestigingen en geen sterke ontwikkeling aantal ZZP'ers

De bloei van het ondernemerschap in Roosendaal kan onder andere afgemeten worden aan de ontwikkeling van

het aantal vestigingen. Vanuit het perspectief van economische dynamiek, innovatie en economische vernieuwing

is ondernemerschap een kritische factor. Sinds 2008 zijn er in Roosendaal bijna duizend bedrijven bijgekomen.

Volgens de Economische Barometerontwikkelt in de periode 2010 tot 2016 het aantal vestigingen in Roosendaal

zich gunstiger dan in Nederland, de D6-gemeenten en de referentiegemeenten. Nieuwe bedrijven die zich in

Roosendaal hebben gevestigd zijn onder andere: Enexis, Maxaro, Primark, Kameleon Solar en diverse

detailhandelszaken in Rosada.

Voor een kortere periode en in de vergelijking met de benchmarkgemeenten blijkt het aantal bedríjfsvestigingen in

Roosendaal met bijna 11 procent toegenomen te zijn in de periode 2012-2016.ln vergelijking met de andere

gemeenten laat Roosendaal een iets minder dan gemiddelde groei van het aantal vestigingen zien. De groei van

het aantal bedrijfsvestigingen ligt hoger dan de groei in Noord-Brabant als geheel maar lager dan het

Nederlandse gemiddelde (zie figuur 6). ln vergelijking met de grensgemeenten Harderberg en Terneuzen doet

Roosendaal het beter. Het aantal ZZP'ers maakt in Roosendaal 7/z procent uit van de beroepsbevolking

(gemiddeld in de 37 G32-steden 7,4 procent en gemiddeld in Nederland 8,8 procent) en dat aandeel neemt niet

toe in de periode 201 1 tot 2013. Wel zijn relatief veel van de Roosendaalse ZZP'ers laag opgeleid. ln Roosendaal

is 8,4 procent van het laagopgeleide beroepsbevolking ZZP'ers; voor alle G32-steden is dat gemiddeld 5,6
procent.

Vestigingen zijn vooral actief in de zakelijke en collectieve dienstverlening (waaronder de zorg) en de handel;

deze laatste twee sectoren zijn ook sterker vertegenwoordigd in de gemeente Roosendaal dan in de rest van

Nederland. Ook het aandeel industriële vestigingen ligt in Roosendaal iets hoger dan in de rest van Nederland.

Roosendaal en de regio West Brabant kennen door hun ligging een grote bovenregionale vraag naar

bedrijfslocaties, vooral voor de logistieke sector. De strategische ligging van de regio in de vervoerscorridor

tussen Rotterdam, het Ruhrgebied (Oostcorridor) en Antwerpen (Zuid-corridor) maakt de regio aantrekkelijk voor

logistieke en distributieactiviteiten. De gemeente heeft voldoende bedrijfsruimte beschikbaar. Wel is het van

belang om vraag en aanbod kwalitatief nog meer af te stemmen. Het gaat hierbij zowel om het realiseren van

bedrijfsruimte van voldoende grootte voor nieuwe logistieke bedrijven aan te kunnen trekken, als ook het

aanpassen van bestaande locaties om aan de huidige wensen van bestaande en nieuwe vestigers te kunnen

blijven voldoen.

Figuur 6: Ontwikkeling aantal vestigingen 2012-2016 in Roosendaal en enkele vergelijkbare steden
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Sterke toename van de winkelleegstand

Een punt van zorg is de binnenstad van Roosendaal. Ruim een derde van het totale winkelaanbod (inclusief

leegstand) in Roosendaal is gevestigd in het centrum en de helft van de totale leegstand in Roosendaal is in het

centrum te vinden. De leegstand is in Roosendaal groter dan in veel andere gemeenten (figuur 7). ln 2016 ligt het

leegstandspercentage gemeten aan het winkelvloeroppervlak (wvo) op 17 procent. Dit is hoger dan in de

referentiegemeenten en flink hoger dan het Nederlands gemiddelde. Ook is er sprake van een stijging sinds 2015;

het leegstandsaandeel is in twee jaar tijd toegenomen met 6 procent. Verder laten de sfeer en aantrekkelijkheid

van het gebied te wensen over (met name ondememers zijn weinig positief over de binnenstad). De goed

functionerende wijkwinkelcentra en Oostpoort lijken een deel van de potentiele consumenten uit de binnenstad

weg te nemen.

Figuur 7: Wnkelleegstand in Roosendaal en vergelijkbare gemeenten 2016 (percentage wvo)
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Zoals gezegd concentreert de leegstand in Roosendaal zich vooral in de binnenstad. ln de buurt- en

wijkwinkelcentra is de leegstand ten opzicht van referentiegemeenten laag. Ook marktpartijen bevestigen dat de
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wijkcentra goed functioneren. De binnenstad wordt echter niet goed gewaardeerd. Dit blijkt ook uit het

rapportcijfer 5,9 dat ondernemers in 2015 gaven aan de sfeer en gezelligheid in de binnenstad. Om het

kernwinkelgebied te versterken, moeten scherpe keuzes gemaakt worden. Het flexibiliseren van de regelgeving

en het inzetten op een smart binnenstad en een goede data-infrastructuur kunnen de binnenstad van een impuls

voorzien, helpen bíj het onderscheidend maken en meer inzicht geven in de wensen van bezoekers, bewoners en

ondernemers. Tegelijkertijd wordt overbewinkeling hiermee niet opgelost. Het concentreren en diversiveren van

winkels en het inzetten op wonen en andersoortige bedrijvigheid in de binnenstad zijn cruciale randvoon¡vaarden

voor een weer goed functionerend centrumgebied. Daarnaast kan verkend worden hoe men meer kan profiteren

van de grensligging: kunnen Belgische consumenten verleid worden met een bezoek aan Roosendaal en het

doen van aankopen? Met een ambitieus programma, geadviseerd door Rienk Bakker, probeert Roosendaal het tij

te keren.

Beoordeling van het Roosendaa/se ondernemingsklimaat

Ondernemerschap kan zich verder ontwikkelen als het vestigings- en ondernemersklimaat verder versterkt wordt.

ln de ranglijst van MKB-vriendelijkste gemeente 201212013 stond Roosendaal op plek 51 van de 67

NoordBrabantse gemeenten. ln de bedrijvenenquête van de gemeente Roosendaal gaven ondernemers de

gemeentelijke dienstverlening en het ondernemersklimaat beide een 6,4. Nieuw gevestigde ondememers gaven

zelfs slechts een 6,1 voor het vestigingsklimaat. Voor de toekomst is een uitdaging om deze scores ophoog te

krijgen.

1.3 Sociale trends en ontw¡kkelingen

De opgave om, na de transitie, de transformatie en innovatie in het sociale domein te realiseren

Na de overgang van nieuwe taken in het sociale domein naar de gemeenten (1 januari 2015) staat Roosendaal

voor de (nog) veel moeilijker opgave om de transformatie en innovatie in het sociale domein met kracht voort te

zetten. Een transformatie naar méér integraal beleid en méér samenhang op het gebied van jeugd, ondenvijs,

welzijn, sport, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, re-integratie en wijkaanpak. Om tot de betere

zorg, meer maatwerk en lagere kosten te komen, moet de gemeente samenwerken met vele maatschappelijke

actoren (cliënten, zorgaanbieders, zorgvezekeraars, GGZ, GGD, medeoverheden, regiogemeenten,

ondenrvijsinstellingen etc.). Bovendien zijn de verbindingen tussen allerlei beleidsterreinen (jeugdzorg, Wmo,

AWBZ, Participatiewet, Zvw, Wlz, WSW, openbare gezondheidszorg, MOA/O, sociale woningbouw, beschermd

wonen, (passend) ondenruijs, economie, arbeidsmarkt, gemeentelijk armoedebeleid) van belang om de

transformatie tot een succes te maken. De gemeente moet echt samenwerken over de grenzen van de zorg- en

welzijnsorganisaties heen. Het zijn de zorgaanbieders die met innovaties moeten komen. Maar de gemeente stelt

de randvoon¡vaarden, stimuleert nieuwe toetreders en nieuwe aanpakken en zorgt voor innovatiebudget.

Brede taak voor de sociale wijkteams

ln Roosendaal is met WegWijs Roosendaal de beweging naar de voorkant nog in volle gang. ln het sociale

domein past de Veranderagenda Sociaal Domein (het uitdagen van aanbieders om te innoveren), beschut werken

nieuwe stijl, armoedeproblematiek nieuwe stijl (liefst integreren in de wijkteams) uitstekend bij de trend. Er is

echter nog geen sprake van een kostendaling. Op dit moment komt men nog uit de kosten; maar de toekomst is

dat maar zeer de vraag. De kosten van de 1' en 2e lijnsvoorzieningen in Wmo en jeugdhulp lopen op. De

beoogde daling van de 2e lijns voorzieningen zijn nog niet zichtbaar, terwijl er de komende jaren wel minder geld

is. Mede door de drukte in de 1e lijn lukt het nog onvoldoende om de kracht van de nuldelijn (de samenleving)

meer te benutten. De doorontwikkeling van de sociale wijkteams en de jeugdteams in de wijken is één van de

grote uitdagingen om van de transformatie een succes te maken. Hoort daar bij om de caseload van de bijstand

te beleggen bij de wijkteams? ln de woontoewijzing de wijkteams een rol te geven? De schuldhulpverlening (en

alle kennis die daar bij hoort) in te bedden in de wijkteams? En gaat het snel genoeg om de krimpende budgetten

de komende jaren op te vangen?

Relatief veel Roosendalers in de bijstand en in de sociale werkvoorziening
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Ondanks een lager aandeel huishoudens met een laag inkomen dan landelijk en een sterker dalende

werkloosheid, is de opgave in het sociale domein in Roosendaal aanzienlijk. Er zit een relatief groot aantal

Roosendalers in de bijstand, meer kinderen bevinden zich in armoede en ook het aandeel werkloze jongeren ligt

hoger dan gemiddeld. ln 2016 hebben ín Roosendaal 40 van de 1.000 inwoners een beroep moeten doen op

bijstand (4o/o van de inwoners). Dit ligt weliswaar lager dan het Nederlandse gemiddelde, maar hoger dan in de

referentiegemeenten en de rest van Noord-Brabant (zie figuur 8). Daarnaast is ook het aantal inwoners dat

gebruik maakt van de Wet sociale werkvooziening hoog (ruim vier op de 1.000 inwoners ten opzichte van ruim

twee op de 1.000 inwoners landelijk).

Figuur B: Aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners in Roosendaal en vergelijkbare gemeenten in 2016
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Lage sociale vee¡kracht in Roosendaal en lwvetsbarc jeugd

Speciale aandacht verdient de jeugd. Het percentage kinderen met kans op armoede ligt beduidend hoger in

Roosendaal (15%) dan in Nederland (13%) en de referentiegemeenten (gemiddeld 12Vo'). Dit percentage is in de

afgelopen tien jaar met bijna 4 procent gestegen. De jeugdwerkloosheid is in Roosendaal met 1,7% hoger dan in

Nederland (1,íVo) en Noord-Brabant (1,5%). Ook het schoolvezuim is aanzienlijk en zijn er relatief veel

vroegtijdige schoolverlaters. Waarschijnlijk is er een relatie tussen het hoge aantal voortijdig schoolverlaters

(zonder startkwalificatie) en de relatief hoge jeugdwerkloosheid. Ook op het gebied van gezondheid zijn er

belangrijke aandachtspunten. Zo is het aantal mensen dat zich eenzaam voelt in Roosendaal (42%) hoger dan in

Nederland (39%) en Noord-Brabant (39%) gemiddeld. Het aantal ouderen dat zich eenzaam voelt, neemt toe. En

er zijn in Roosendaal ook relatief veel inwoners met twee of meer chronische aandoeningen, met diabetes en met

overwicht. Volgens de sociale veerkrachtmeting van Telos/PON in Noord-Brabant neemt Roosendaal - na

Helmond, Tilburg en Eindhoven - de vierde plaats in van de Brabantse gemeenten met de meeste achterstanden.

En op alle soorten achterstanden (inkomen, werk, gezondheid, opleiding, huisvesting, veiligheid en

woonomgeving) maakt Roosendaal onderdeel uit van de slechtste eenderde Brabantse gemeenten.

Lage arbeidspañicipatie in Roosendaal verdient alle aandacht

Daarnaast valt ook de lage en sterker dalende arbeidsparticipatie in vergelijking met andere gemeenten op. ln

Roosendaal bedroeg de bruto arbeidsparticipatie 68%. Dit is lager dan in Nederland en Brabant gemiddeld en ook

lager dan in het gros van de referentiegemeenten (zie figuur 9). ln de vergelijking met de benchmarkgemeenten is

de bruto-arbeidsparticipatie van zowel mannen (74 procent) als van vrouwen (63 procent) laag. De

participatiegraad vertoont landelijk een licht dalende lijn, maar deze dalende trend is in Roosendaal sterker. Van
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de referentiegemeenten is er alleen een sterkere daling in Nieuwegein en Oosterhout. Het herstel van de

economische groei zal wel leiden tot een toename van de arbeidsparticipatie, maar de relatieve achterstand met

andere vergelijkbare steden is niet zonder meer in te lopen. En juist met de krimpende potentiële

beroepsbevolking is de lage arbeidsparticipatie een luxe die Roosendaal zich niet langer kan permitteren. Er

moeten juist meer Roosendalers toetreden tot de arbeidsmarkt, meer uren gaan werken, de mismatches op de

arbeidsmarkt moeten kleiner worden en het arbeidsaanbod moet (van hoog tot laag) over de juiste vaardigheden

beschikken. Dan kan de arbeidsparticipatie omhoog en is een antwoord gevonden op de ahemende potentiele

beroepsbevolking.

Figuur 9: Bruto arbeidsparticipatie 2016 in Roosendaal en vergelijkbare steden
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De ontwikkeling naar een zandlopercconomie vraagt om een betere werking van de arbeidsmarkt

En een betere werking van de arbeidsmarkt en het versterken van de vaardigheden is ook van groot belang

omdat wij overal de economie in toenemende mate een zandlopereconomie zien worden. Met een stabiele

ontwikkeling voor laagopgeleiden (al wordt een deel verdrongen door middengroepen die naar beneden zakken

en laagopgeleiden verdringen) en een groeiend werkgelegenheidsaandeel voor hoger opgeleiden. De krimp zit

vooral in de middenberoepen. Voor de middenklasse zijn er dramatische scenario's dat door de technologische

ontwikkelingen vijftig procent hun baan zal verliezen. Andere deskundigen verwachten dat het hooguit tien

procent zal zijn. lmmers het menselijk werk in een economie met robots, kunstmatige intelligentie, virtual reality,

big data, lntemet of Things e.d. vergt vaardigheden die een robot moeilijk kan ontwikkelen, zoals creativiteit,

problemen oplossen, vezinnen van nieuwe ideeën, empathie, sociale vaardigheden en sociale interactie.

Fragmentatie en segmentatie van de bevolking, minder menging en maatschappelijke onvrede

De inwoners in de G32-steden en in Roosendaal zijn op allerlei manieren gesegmenteerd en gefragmenteerd

(naar leeftijd, naar inkomenssituatie, naar gezinssituatie, naar mate van hulpbehoevendheid, naar veerkracht,

naar werkzekerheid, naar herkomst en naar etniciteit). Daarbij wordt de segregatie naar opleidingsniveau en naar

mentaliteit dieper. ln de verbanden waar mensen elkaar tegenkomen (wonen, werken, onderwijs) is uitsortering

waar te nemen. Er is in toenemende mate sprake van perspectiefongelijkheid. Samen met de

arbeidsmarktontwikkelingen (flexibiliteit) en de toenemende onzekerheid (over werk, inkomen, pensioen en zorg)

leidt dit bij belangrijke groepen inwoners tot onvrede over de maatschappij en de politiek.

1.4 Technologische trends en ontw¡kkelingen
Mensen en apparaten sfaan sfeeds meer met elkaar in verbinding
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De technologische ontwikkelingen zorgen er voor dat de fysieke, digitale en biologische werelden samenkomen.

De grenzen tussen online en offline vervagen met de mogelijkheid om altijd en overal online te zijn. Niet alleen

mensen staan via intemet met elkaar in verbinding maar ook in toenemende mate apparaten. De fusieke wereld

wordt één groot communicatiesysteem die zorgt voor een koppeling tussen digitale diensten en producten.

Steden staan voor de opgave om een omspannend, dicht en hoogwaardig netwerk aan te (laten) leggen en te

beheren voor het transport van data (LoRa, wifi, LTE, 5G). Belangrijk is om door middel van open netwerken en

open data te zorgen dat data beschikbaar zijn voor burgers en bedrijven. Met Smart Retail is Roosendaal

proeftuin voor de toepassing van digitale technologíe in de detailhandel. Met de Hackathon Sociale Veerkracht

ondezoekt Roosendaal de mogelijkheden van open data om de veerkracht van Roosendalers te vergroten. En

met de App Buiten Beter wordt, met betrokkenheid van de burgers, de kwaliteit van de openbare ruimte

verbeterd. Publieke vragen die rond de nieuwe technologische mogelijkheden beantwoord moeten worden zijn:

hoe zorg je voor een inclusieve stad, hoe voorkom je een (verdere) tweedeling tussen sterkere en zwakkere

groepen met betrekking tot de aansluiting bij technologische veranderingen, hoe ga je om met een toenemende

sociale complexiteit waarbij burgers steeds meer zaken zelf (al dan niet digitaal) regelen, wie beheert het

systeem, hoe organiseer je het eigenaarschap van data, wie heeft toegang tot de data?

Veranderingen in de mobiliteit op termijn veelbelovend voor het leefklimaat in Roosendaal

Veranderingen rondom mobiliteit hebben grote impact op de openbare ruimte in Roosendaal. De venruachting is

dat het mobiliteitssysteem van de toekomst bijna volledig zal worden gestuurd door zelflerende algoritmes. De rol

van data-infrastructuur wordt in de stad daardoor minstens zo bepalend als die van de weginfrastructuur. Ze gaan

op in één enkele mobiliteitsinfrastructuur. Deze infrastructuur maakt het mogelijk om steeds een actueel beeld te

geven van de verkeerssituatie ('realtime monitoring') en hierop gelijk te sturen. Dit zal leiden tot een afname van

het aantal files en ongevallen. Het datanetwerk maakt het ook mogelijk om de ketenmobiliteit (integreren van alle

vormen van mobiliteit) en echt vraaggestuurd vervoer te optimaliseren. Het lange-termijn perspectief van Mobility

as a Service (MAAS) is veelbelovend: betere doorstroming, grotere veiligheid, lagere verzekeringspremies, geen

verkeersboetes, minder emissies, minder parkeerplaatsen en mobiliteit voor ouderen. ln Futureproof Roosendaal

is mobiliteit (emissievrije vormen van vervoer, communicatie van voertuigen met de omgeving, en een betere

benutting van de vervoersinfrastructuur) een van de speerpunten.

lngrijpende wijzigingen op alle terreinen van het leven

Of de technologische ontwikkelingen snel of langzaam gaan, of veel of weinig banen verloren gaan, is niet te

voorspellen. Maar de invloed van de technologische ontwikkelingen zal op alle terreinen van het leven en in alle

beleidsterreinen van de overheid doonverken. ln algemene zin worden op korte termijn de gevolgen van

technologische ontwikkelingen overschat en op lange termijn onderschat. De Expertisecentra van Avans en

NHTV, en de Green Chemistry Campus kunnen in de regio helpen om de transitie te faciliteren. Terwijl het

lnnovitapark (Stadsoevers) als broedplaats voor innovatieve ondernemers een bijdrage kan leveren in het

ontdekken van de nieuwe mogelijkheden.

1.5 Veiligheidstrends en ontwikkelingen

Daling van de high-impact crimes, maar andere vormen van criminaliteit niet gemeten of nemen foe De

ingrijpende, geregistreerde criminaliteit voor burgers (denk aan straatroven, woninginbraken, overvallen,

geweldsmisdrijven) neemt in Nederland sinds 2005 af . Zowel het aantal geregistreerde misdrijven als het

percentage burgers dat zich wel eens onveilig voelt, nemen af. Nederland wordt veiliger en Nederlanders voelen

zich veiliger. De daling van criminaliteit geldt echter niet voor elke dader, slachtoffer, plek of branche. Naast dat er

sterke verschillen zijn in het aantal misdrijven per gebied, nemen ook specifieke vormen van criminaliteit toe. De

minder zichtbare criminaliteit, zoals fraude, oplichting, ondermijning en de cybercriminaliteit, neemt toe. Een ruwe

raming is dat de hennepteelt, laboratoria voor synthetische drugs, cocaÏnehandel, illegaal gokken, illegale

prostitutie en dergelijke een economie vormt van meer dan € 16 miljard die moet worden witgewassen. Deze

criminaliteit is vaak buiten de greep en buiten het zicht van de overheid. Het probleem van deze ondermijning is

verder dat de sociale zekerheid wordt ondergraven. "Normaal werken" loont niet meer, jongeren komen in
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aanraking met verkeerde rolmodellen, ambtenaren en bestuurders worden onder druk gezet, geïntimideerd en

bedreigd en de overheid is niet meer de baas. Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg vertelde recent in een

interview exact wat het probleem is en waarom hij vond dat hij dit moest aanpakken. "Op de middelbare scholen

in Tilburg gaat een tarievenlijst rond. Voor het knippen van toppen van wietplanten krijgen ze vijfhonderd euro per

dag, als drugskoerier krijgen ze duizend euro en op de uitkijk staan levert ook een fors bedrag op (...) lk sprak

een joch dat met wietzolders meer verdiende dan een Kamerlid".

Cybercriminaliteit wordt de fietsendiefstal van de toekomst, maar met een veel grctere impact

Een andere zorgelijke ontwikkeling is de toename van de cybercriminaliteit. Waarbij de ontwikkelingen in

cybercriminaliteit niet of nauwelijks bij te houden zijn door de ontwikkelingen in cybersecurity. Omdat veel delicten

niet gemeld worden, is het totaal aantal slachtoffers van cybercriminaliteit niet bekend. Ramingen duiden er op

dat een op de negen Nederlanders (1 1%) slachtoffer is van cyberdelicten (identiteitsfraude, koop- en

verkoopfraude, hacken, cyberpesten) en dat de schadeomvang 10 miljard euro bedraagt (waarvan € 2,4 miljard in

de publieke sector).

Ook in Roosendaal daling van de high-impact crimes, maar nog sfeeds een relatief hoog niveau

Het aantal geregistreerde misdrijven in Roosendaal l¡gt met 64 misdrijven per 1.000 inwoners hoger dan in de

meeste vergelijkbare gemeenten en het landelijk gemiddelde (zie figuur 10). Roosendaal staat bij alle type

misdrijven, met uitzondering van vernielingen en verstoringen van de openbare orde, in de top drie in een

vergelijking met de referentiegemeenten. De trend van een afname van het aantal misdrijven is ook zichtbaar in

Roosendaal, maar de daling blijft achter bij het Nederlandse gemiddelde en bij de daling in de meeste

referentiegemeenten. Het aantal misdrijven daalde met bijna l0 procent in de periode 2013-2016, tegenover een

gemiddelde daling van 15 procent in de referentiegemeenten en 16 procent in Nederland. Het aantal high impact

crimes, waaronder straatroven, woninginbraak, winkel- en autodiefstal, nam in de periode 2010-2015 wel flink af.

Het aantal straatroven is zelfs met de helft gedaald.

Figuur 10: Aantal geregistreerde misdrijven per 1 .000 inwoners in Roosendaal en vergelijkbare gemeenten in 201 6
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Ondermijning belangrijk aandachtpunt in en voor Roosendaal

Een belangrijke trend voor de gemeente Roosendaal is 'ondermijning'. En dan specifiek het thema hennepteelt,

drugshandel- en overlast. Roosendaal is als grensgemeente aantrekkelijk voor drugsgerelateerde handel. ln

politiedistrict Markiezaten, waar Roosendaal onderdeel van uitmaakt, geeft 34 procent van de inwoners aan datzl¡

soms overlast ervaren van drugsgebruik of drugshandel, tegenover 24 procent in Nederland als geheel. Bijna acht

procent van de inwoners geeft zelfs aan véél overlast te ervaren, tegenover vier procent landelijk. ln Roosendaal
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geeft bijna de helftvan de inwoners (45%) aan wel eens lastte hebben van drugshandel en -gebruik in de buurt.

Dertien procent van de inwoners van Roosendaal geeft zelfs aan dat zij veel overlast ervaren van drugsgebruik of
drugshandel in de buurt. Dit is acht procent hoger dan in andere gemeenten met 70.000 of meer inwoners en bijna

tien procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook is het aantal inwoners dat veel overlast ervaart met vijf procent

gestegen sinds 2013. Vooral het centrum en de wijken Kalsdonk, Westrand, Kroeven en Langdonk hebben te maken

met drugsgerelateerde overlast. ln deze wijken wordt ook relatief veel andere overlast eryaren.

1.6 Ruimtelijke en woontrends

Trek naar de stad en toenemen van de ruimtelijke verschillen in Nederland

Nederland sluit zich aan bij de wereldwijde trend dat steeds meer mensen in de stad (willen) wonen. Naast de

toename van het aantal alleenstaanden met een voorkeur voor de stad, groeien steden ook doordat steeds meer
gezinnen met kinderen kiezen voor de stad als woon- en leefomgeving. Nederlandse steden zijn veel rustiger,

aantrekkelijker, levendiger en veiliger dan in de jaren '70 en '80. De verwachting is dat het aandeel ínwoners met

een hoogbetaalde baan in de centrumstad verder toeneemt. Terwijl in de groeikernen en buitenwijken het aantal

inwoners met een laagbetaalde baan juist zal toenemen.

Mensen stellen andere en hogere eisen aan de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving. ln drukke regio's als de

Randstad, kiezen hoog opgeleiden dikwijls eerst voor de 'quality of living' van een woonplaats. Van daaruit kijken

zij welke banen bereikbaar zijn. Gemeenten, steden en regio's beconcurreren elkaar daarom steeds strategischer
met de nabijheid van groen, natuur, voozieningen, cultuurhistorie en het vestigingsklimaat voor bedrijven. Voor
mensen met minder keuzemogelijkheden is de belangrijkste gevraagde kwaliteit vaak de lage woonlasten. Daarbij

speelt de bereikbaarheid een steeds belangrijker rol. De dynamiek in de samenleving en de veranderingen in de

ruimtelijke patronen maken verbindingen (ñ7siek en virtueel) nog belangrijker dan zij al waren. Door bovenstaande

ontwikkelingen nemen de ruimtelijke verschillen toe. Tussen steden, tussen stad en regio, en binnen de steden.

Kwantitatieve en kwalitatieve mismatch in aantal en type woningen

De meeste steden zien zich geconfronteerd met een groeiende bevolking en een achterblijvende
woningproductie. Wel zijn er belangrijke verschillen in de spanning op de woningmarkt tussen de steden. De

kwantitatieve mismatch zal voor heel Nederland de komende tien jaar blijven bestaan. De verstedelijkingsopgave

staat daarmee hoog op de ruimtelijke agenda's. Daarnaast is er ook sprake van een kwalitatieve mismatch. Door

de veranderende huishoudenssamenstelling zullen er andere typen woningen moeten worden gebouwd en/of
zullen bestaande woningen moeten worden getransformeerd. lmmers de trend in het overheidsbeleid om mensen

langer zelfstandig thuis te laten wonen, zet door. Dit is voor Roosendaal, gezien de sterke vergrijzing, een

belangrijke trend. De 'inclusie' van kwetsbare oudere of burgers met een beperking leidt tot verder lokalisering

van het zorgbeleid. Kenmerken hiervan zijn een grotere zotgvraag door een toename van zorgbehoevende 75- of
8O-plussers (waaronder complexe zorg aan dementerende ouderen), mogelijke tekorten aan mantelzorgers, een

veranderende rol van corporaties met meer verantwoordelijkheid bij het opvangen van kwetsbare groepen, een

toename van informele zorg en de behoefte aan andere type woningen. Dit vergt samenwerking van gemeenten,

zorgaanbieders, zorgvezekeraars en woningbouwcorporaties.

Woonaantrekkelijkheid kan verbeteren door de grens met België minder een harde grens fe laten zijn ln de Atlas

Gemeenten 2017 neemt Roosendaal (de 42-ste gemeente in Nederland in woonaantrekkelijkheid plaats 37 in.

Daarbij is de grensligging van Roosendaal een belangrijk nadeel. Zonder de grensligging en de zwakke score

op bereikbaarheid van banen en de nabijheid van natuurgebieden zou Roosendaal plaats 27 innemen qua

woonaantrekkelijkheid. Roosendaal zou - als het niet aan de grens zou liggen - tien plaatsen in

woonaantrekkelijkheid stijgen. Verder scoort Roosendaal relatief zwak in 'cultureel aanbod'. Verder valt op dat in

de Atlas Gemeenten de afgelopen vijftien/zeventien jaar de woonaantrekkelijkheid vergelijkendenruijs niet is

toegenomen. Door een veel intensievere samenwerking met de Belgische gemeenten over de grens (economie,

arbeidsmarkt, verkeersinfrastructuur, bedrijfsterreinen, cultuur, horeca, recreatie) kunnen banen over en weer

beter bereikbaar zijn, kan het culturele aanbod versterkt worden en is meer natuur (onder andere de

Kalmthoutseheide) bereikbaar. Voor zowel Belgische gemeenten als Roosendaal een win-win situatie.
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Roosendaal wordt als (klein) knooppunt aantrekkelijker als woonplaats

Daar staat tegenover dat de ligging van Roosendaal aantrekkelijk is op de as Rotterdam - Antwerpen, aan

snelwegen en aan de spoorlijn. Voor logistieke bedrijven is dat zeer gunstig en Roosendaal profiteert daar van. ln

de Hittekaart van de woningmarkt 2017 van de gebiedsontwikkelaar BPD valt op dat Roosendaal als klein

knooppunt aantrekkelijk wordt. De tien meest geliefde woonlocaties in Nederland zijn Amsterdam, Utrecht, Den

Haag, Haarlem, Amersfoort, Rotterdam, Amstelveen, Nijmegen, Breda en Diemen. Maar volgens BPD breidt de

aantrekkelijkheid zich uit naar de Brabantse stedenrij, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Apeldoorn, Barneveld,

Ede, Enschede, Hengelo, Zuid-Friesland én naar de kleine knooppunten Roosendaal, Enschede en Roermond.

Juist de gemeenten die Nederland verbinden met het buitenland en die goed zijn gelegen aan snelwegen en

spoorlijnen. De "Randstad-kaart" wordt volgens BPD een "steden-netwerk-kaart'.

De goedkope woningen een sterk punt

De woningvoorraad in Roosendaal is relatief goedkoop. Dit kan een sterk punt zijn, maar houdt ook de

waarschuwing in zich dat de kwaliteit in vergelijkend perspectief tekort kan schieten. De woningwaarde in

Roosendaal is met 199.000 euro gemiddeld lager dan in Nederland en Noord-Brabant (figuur 1 1). Dit blijkt ook uit

het grote aandeel van de koopwoningen met een WOZ-waarde onder de € 170.000. Dit aandeel is in Roosendaal

33 procent tegenover 28 procent in Nederland. Het aandeel duurdere koopwoningen is ondervertegenwoordigd in

Roosendaal. Het aandeel koopwoningen met een WOZ-waarde boven de € 300.000 is in Roosendaal 20 procent

en in Nederland 23 procent. Bij de vergelijking met referentiegemeenten valt op dat de ligging van de gemeente

een belangrijke rol speelt in de gemiddelde woningwaarde.

Maar het verbeteren van de kwaliteit blijft strategisch van belang voor de toekomst

Met een lichte ven¡vachte bevolkingsgroei van ongeveer vijf procent tot 2030 staat Roosendaal niet voor een grote

kwantitatieve uitdaging. De toekomstige vraag kan met een beperkte uitbreiding van de woningvoorraad van

ongeveer drieduizend woningen geaccommodeerd worden. Tot2020 dienen er elk jaar ongeveer 222woningen

te worden bijgebouwd, en van 2021-2030 elk jaar ongeveer 160 woningen. Er ligt daarentegen wel een

belangrijke kwalitatieve uitdaging. Het aanpassen van de bestaande woningvoorraad is essentieel in het kader

van veranderende woonwensen o.a. door de vergrijzing en de noodzaak tot verduurzaming. Een aanzienlijk deel

van de huidige woningvoorraad - met name in Roosendaal zelf - sluit niet meer aan bij de wensen en behoeften

van bewoners. Uit een analyse van de woningvoorraad kwam naar voren dat er vooral op wijkniveau een

mismatch is tussen vraag en aanbod wat betreft prijscategorie. ln een aantal wijken is sprake van een

overaanbod van woningen in het laagste prijssegment, in andere wijken zijn juist te weinig goedkope woningen

beschikbaar. Ook is er een mismatch tussen vraag naar en aanbod wat betreft het type woning. ln het centrum en

West is er bijvoorbeeld een overaanbod van meersgezinswoningen (zowel in koop- als in huur) en zijn er te

weinig eengezinswoningen, terwijl in de omliggende wijken juist te weinig meersgezinswoningen zijn.

Daarnaast is het verbeteren van de woonkwaliteit een belangrijk punt van aandacht. Woonkwaliteit wordt van

steeds groter belang, niet alleen voor het aantrekken van nieuwe inwoners, maar juist ook voor het tevreden

houden van de eigen inwoners. ln 2013 en 2015 beoordeelden Roosendalers de kwaliteit van hun woonomgeving

met gemiddeld een 6,3 en de kwaliteit van hun eigen woning met een 7,7. Deze gemiddelde cijfers voor de hele

gemeente maskeren belangrijke verschillen. De bewoners van de kemen rondom Roosendaal waarderen hun

woning en woonomgeving hoger dan het gemiddelde en de bewoners van met name de naoorlogse wijken in

Roosendaal beduidend lager. ln een aantal wijken zelfs onder de 5,5. Om de woonattractiviteit te versterken, is

het van belang te zorgen voor de goede woningen (groot, klein, rood, groen en blauw verbinden, variatie,

duurzaam, levensloopbestendig), goede voorzieningen en om te investeren in de openbare ruimte.

De mismatch tussen vraag en aanbod en de lage woonwaardering kunnen de prijzen van woningen drukken en

zorgen voor een neenruaarts effect. Het verbeteren van de bestaande woningvoorraad (particulier en

corporatiebezit) is dus van groot belang. De woonagen da 2015 sluit hier bij aan door meer aandacht te besteden

aan de huidige woningvoorraad, de doorstroming en het realiseren van een voorraad meer gericht op kleine

huishoudens. Zo is één van de speerpunten het duurzaam gebruik van de bestaande woningvoorraad en
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leegstaand vastgoed. Woningen die niet goed liggen en die niet zijn te verbeteren, te transformeren, te
verduuzamen of levensloopbestendig zijn te maken, kunnen opgenomen worden in een sloopprogramma van de
gemeente. Er wordt ook expliciet ingezet op het transformeren van vastgoed in de binnenstad naar woningen. De

focus ligt op meergezinswoningen, terwijl tegelijkertijd in de woningvoorraadanalyse in het centrum voor deze

woningen een overaanbod wordt geconstateerd. Wordt er, ondanks de aandacht voor de impact van de

vergrijzing op de woningvraag, wel genoeg ingezet op het aanpassen van de woningvoorraad voor de sterk

vergrijzende bevolking? Met Roosendaal Zorgstad wordt ingezet op het verbinden van wonen en zorg. Naast het

faciliteren van nieuwe woon-zorgconcepten staat hier ook het bevorderen van doorstroming centraal door het

begeleiden van ouderen in hun woonzoektocht. Of de transformatie met voldoende kracht en voldoende snelheid
plaats vindt, is daarbij een open vraag.

Figuur 1 1 : Gemiddelde woningwaarde 2016 in Roosendaal en vergelijkbare steden
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1.7 Trends op het gebied van duunzaamheid

De transitie naar een duurzame economie en samenleving de meest ingijpende trcnd en ontwikkeling Om de

opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden Celsius moeten de emissies van

broeikasgassen in 2050 met 80% tot 95% dalen ten opzichte van 1990. Deze transitie, in de relatief korte tijd van

drie decennia, verandert op ingrijpende wijze onze manier van leven, wonen, werken, verplaatsen, recreëren,
produceren en consumeren in en rond de stad. Er zijn drie fundamentele transities nodig: een energietransitie

(om het gebruik van fossiele brandstoffen tot bijna nul te reduceren), de transitie naar een meer circulaire
economie (om de uitputting van grondstoffen en de uitstoot van reststoffen te verminderen) en een gedeeltelijke

eiwittransitie (minder roodvlees en zuivel produceren en consumeren).

Wel verbeteringen in duuzaamheid in Roosendaal, maar is het tempo hoog genoeg?

ln de duurzaamheidsscore van Telos neemt Roosendaal positie 294 in op een ranglijst van 393 gemeenten. De

overall duuzaamheidscore is 49 op een schaal van 0 tot 100. Met de deelscores voor 'ecologisch kapitaal' van

57, voor'sociaal-cultureel kapitaal' van 44 en voor'economisch kapitaal' van 45. Het gasgebruik en het

elektriciteitsgebruik van woningen daalt wel in Roosendaal maar ligt nog steeds hoger dan in gemeenten van

vergelijkbare grootte (50.000 - 100.000 inwoners). Wel liggen het vermogen aan zonne-energie en de

energieambities van de gemeente hoger dan bij vergelijkbare gemeenten. Bovendien is het aantal kilogram

huishoudelijk afual per inwoner lager dan in vergelijkbare gemeenten en is het afual per inwoner in de periode
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201 1 tot 2015 behoorlijk gedaald. Met onder andere R1O0-bijeenkomsten probeert de gemeente de

duurzaamheid aan te jagen.

En het Duuzaam Energiebedrijf Roosendaal is betrokken bij de ontwikkeling van Stadsoevers.

Leidende rol van de gemeente noodzakelijk

De drie fundamentele transities stellen de nationale en lokale overheid voor een aantal immense opgaven. Voor

een duurzame energievooziening zijn we aangewezen op een combinatie van biomassa, geothermie, zonne- en

winderenergie in combinatie met grootschalige energieopslag voor windstilte en donkere winterse periode. De

gemeenten hebben een belangrijke, niet-vrijblijvende rol in deze transitie. De energieproductie verschuift deels

van nationaal naar lokaal (zoals het ooit was), huizen en gebouwen gaan van het gas, er worden warmte en

koudenetten aangelegd en het elektriciteitsnet wordt verzwaard en slimmer. Daarbij moeten de

geherstructureerde bestaande en nieuwe woningen ook nog betaalbaar blijven. De trends en ontwikkelingen gaan

niet altijd gepaard met maatschappelijk applaus. De overheid moet burgers en andere belanghebbenden

overtuigen van het gezamenlijke publieke belang. De gemeente heeft in het Actieplan Roosendaal Futureproof de

acties geschetst in de komende vier jaar om tot een meer duurzame samenleving te komen.

1.8 Bestuurlijke trends en ontw¡kkelingen

I ngrijpende veranderingen en transformatie vergen specifieke overheidsrol

De steden worden geconfronteerd met een verandering van tijdperken in plaats van een tijdperk van verandering.

De komende dertig jaar verandert er meer dan in de afgelopen driehonderd jaar. Steden bevinden zich op een

kantelpunt. Oude kennis, wijsheden, vuistregels, vaardigheden en activa verliezen hun waarde en betekenis. Van

een hiërarchische top-down samenleving gaan we naar een duuzame, bottom-up netwerkmaatschappij.

Veranderingen zorgen voor onzekerheid maar ook voor innovatie en kansen. Een belangrijke opgave is daarbij

om oog te hebben voor de kleinschalige ontwikkelingen, nieuwe initiatieven en nieuwe actoren. Die vormen de

mogelijke onderstroom van een nieuw systeem en een nieuwe aanpak. De overheidsrol wordt het faciliteren van

ontwikkelingen, het geven van ruimte, én het vaststellen van de spelregels zodat de kracht van de 'civil society'

gemobiliseerd kan worden. En steeds vaker hoort daarbij geen ideaal, wensbeeld of blauwdruk. Laat het

gebeuren, moedig aan, applaudisseer, "go with the flov/'. De uitkomst van de innovatie is toch anders dan het

College, de Raad en de ambtenaren ooit hadden kunnen bedenken.

Gemeente belangrijkste overheid voor burger in het sociale domein en binnenkort met betrekking tot

duurzaamheid

De taak van de gemeente wordt tegelijkertijd groter, belangrijker en ingewikkelder. Groter en belangrijker omdat

de gemeente in het sociale domein voor de burger de belangrijkste overheid is geworden en bij duurzaamheid zal

worden. lngewikkelder omdat de burger grote verwachtingen van de overheid heeft, op tal van terreinen

afhankelijk is van diezelfde overheid en omdat de overheid met veel andere partijen moet samenwerken. De

overheid heeft steeds minder de wijsheid in pacht en kan de complexiteit van de samenleving niet meer oplossen

met een regel, subsidiebeschikking of voorlichtingscampagne. De overheidsrol wordt het faciliteren van

ontwikkelingen, het geven van ruimte, en het vaststellen van spelregels zodat de kracht van de 'civil society'

gemobiliseerd kan worden.

Grote zorgen en onzekerheid bij belangrijk deel van de burgers

Na 1980 is de inkomensbescherming door middel van sociale zekerheidsregelingen sterk afgenomen. ln

rapportcijfers uitgedrukt daalde die van 7,1 in 1980 naar 4,7 in 2015. Met als gevolg dat de inkomenszekerheid

met 34 procent daalde en de werkzekerheid met27 procent. Deze forse toename van de bestaansonzekerheid

hangt samen met een toegenomen maatschappelijk ongenoegen.

Er is ook toename van de verscheidenheid van burgers, niet gedeelde waarden, normen en feiten, en gebrek aan

overeenstemming over wat tot het private en publieke domein behoort. Ondanks dat driekwart van de

Nederlanders aangeeft (erg) gelukkig te zijn, heeft slechts 37% he| gevoel dat het de goede kant op gaat met de

maatschappij. Men maakt zich zorgen over de verruwing van de omgangsvormen, de manier van samenleven,
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normen en waarden, immigratie, vluchtelingen, integratie en de gezondheidszorg. Tegelijkertijd neemt de

tolerantie voor complexiteit af onder burgers. Roosendaal onttrekt zich niet aan deze ontwikkeling en gevoelens.

Met het digipanel, de vitaliteitsmonitor en het Burgerakkoord probeert de gemeente om de wensen van de

burgers steeds beter te kennen en om de burgerparticipatie te vergroten.

Belangrijke publieke taak en rol voor de overheid die niet gedelegeerd kan worden

De rol van de gemeente wordt ook ingewikkelder omdat de zelforganisatie van burgers gepaard gaat met

uitsluiting, ongelijkheid en inperking van de solidariteit. De burger kan wel dingen overnemen, maar zal dat op een

andere manier doen dan de wijze waarop de overheid dat tot nu toe heeft gedaan. De overheid moet nog steeds

de kloof tussen rijk en arm, gezond en ziek en insluiting en uitsluiting, zien te dichten. Dit is ook complex omdat

het lokale bestuur steeds meer regionaal moet samenwerken. ln een regio komen de beleidsterreinen economie,

bereikbaarheid, wonen, winkelen, recreëren, arbeidsmarkt, ondenrijs, re-integratie, zorg en welzijn samen. ln een

stedelijke regio en een 'daily urban system' - een gebied veel groter dan de stad - hangen economische relaties,

de diensten- en sociale infrastructuur en de ruimtelijke verbindingen samen. De Nederlandse bestuurlijke

structuur sluit hier nog in onvoldoende mate bij aan. Het valt niet uit te sluiten dat de ontwikkeling daarbij toe gaat

naar méér variatie, méér flexibiliteit en minder vrijblijvendheid in de bestuurlijke arrangementen. Binnen deze

trend en ontwikkeling moet Roosendaal samen met de regiogemeenten regionale ontwikkelkracht zien te

ontwikkelen.

2. Belangr¡jke opgaven voor
Roosendaal

Met de ven¡vachte lichte groei van de bevolking en het ontbreken van ontgroening zijn belangrijke opgaven voor

Roosendaal om vooral goed in te spelen op de vergrijzing van de bevolking (inzetbaarheid, goede woningen op

tijd beschikbaar, wonen en zorg in wíjk goed organiseren) en op de venryachte daling van de potentiële

beroepsbevolking. De hoge winkelleegstand, de beperkte werkgelegenheidsontwikkeling, de lage

arbeidsparticipatie en op termijn de venn¡achte daling van de potentiële beroepsbevolking plaatsen het versterken

en differentiëren van de economie en het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt op de voorgrond. Maar

alle pogingen om de economie te versterken en de werkgelegenheidsontwikkeling te verbeteren lopen spaak als

niet aan de randvoonvaarden is voldaan van aantrekkelijke en kwalitatief betere woon-, werk- en leefmilieus, het

met tempo en ambitie inzetten op de duurzaamheidstransitie en als er sprake is van te veel ondermijnende

economische activiteiten en de woon-, werk- en leefmilieus niet schoon, heel en veilig zijn. Omdat de verschillen

tussen de steden en regio's groter worden, het verschil tussen succes en falen geprononceerder wordt en het

door de lagere economische groei lastiger wordt om verkeerde en niet-optimale keuzes te corrigeren, is goed

beleid en goed bestuur steeds belangrijker. Met goed, innovatief, experimenteel en vernieuwend beleid kan

Roosendaal het verschil gaan maken.

2.1 Verder versterken econom¡e

De Roosendaalse economie is kwetsbaar

De afgelopen jaren is Roosendaal kwetsbaar gebleken voor de ontwikkelingen in de detailhandel, de zorg, de

bouw en de logistiek. Het speerpunt voor Roosendaal is de logistieke sector en deze is de afgelopen jaren sterk
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conjunctuurgevolg gebleken. De logistieke hotspot is voor Roosendaal ook van belang omdat de grenzen tussen

industriële productie, industrieel onderhoud, transport, overslag, assemblage, marketing en sales, e-commerce en

zakelijke dienstverlening vervaagt. Het is echter de vraag of deze belangrijke sector in het licht van de

duurzaamheidstransitie zijn belangrijke positie kan behouden. Wanneer zijn wij genoodzaakt om de echte

maatschappelijke kosten en de externe effecten van het gesleep met goederen en het distribueren van pakjes in

rekening te brengen? Zijn als het elektrisch vervoer doorbreekt nog grote afstanden te overbruggen met

vrachtwagens en bestelbusjes? ls een onderdeel van een circulaire economie dat wij veel meer goederen uit de

directe omgeving betrekken? Het is derhalve wenselijk om meer stuwende werkgelegenheid in Roosendaal aan

te trekken, om de economie te diversifiëren en om cross-overs te stimuleren. ln het Economisch Actieplan ligt de

focus dan ook op de vernieuwing en versterking van het economisch DNA van Roosendaal.

Eigenzinnige economische profilering en ruimte voor nieuw ondernemerschap kan bijdragen aan het versterken

van de economie

Roosendaal is niet de historische stad die Breda en Bergen op Zoom zijn. Met alle aantrekkingskracht van dien.

Dus Roosendaal moet zich op eigenzinnige wijze zien te onderscheiden en te differentiëren. Het is van belang om

de complementariteit ten opzichte van deze nabije steden te versterken qua economisch profiel, cultuur en

identiteit. Een duidelijke economische positionering ('Roosendaal: kwestie van doen!') in combinatie met een

goede dienstverlening, flexibele regelgeving en lage lasten kan de positie van Roosendaal versterken. ln het

Economisch Actieplan richt spoor 3 (stedelijke economie) zich op het bevorderen van ondernemerschap. Met het

Starterscentrum worden startende bedrijven ondersteund. Met de regionale proeftuin Care lnnovation Center, het

Huis van Morgen en CrossCare (samen met het Vlaamse Licalab) kunnen innovaties versneld worden en kunnen

nieuwe producten versneld op de markt gebracht worden. Met het lnnovitapark bij Stadsoevers worden zorg,

innovatie, ondenrijs en wonen bij elkaar gebracht. Samen met Breda en Bergen op Zoom worden met de vier

regionale innovatiecentra (biobased, techniek, logistiek en creativiteit) de cross-overs gestimuleerd.

Ondernemerschap wordt verder bevorderd door lage lasten, het vereenvoudigen of afschaffen regelgeving,

hoogwaardige gemeentelijke dienstverlening en sterk accountmanagement, met functiemenging en blurring. ln de

lijn van de city marketing 'Roosendaal: kwestie van gewoon doen!' kan men organiseren dat in Roosendaal

ondernemers alle ruimte krijgen, 'dat alles kan en mag, tenzij ...' ln de woorden van het Economisch Actieplan

moet het beleid en het gedrag gaan van 'nee, tenzij' naar' ja, mits'. Dit zal de economie versterken, de

werkgelegenheidsontwikkeling bevorderen en de diversificatie van de Roosendaalse economie vergroten. En zijn

kansen genoeg in bijvoorbeeld allerlei vormen van persoonlijke dienstverlening, nieuwe vormen van zorg,

ouderen- en verpleeghuiszorg, in de horeca, de recreatie, het ambacht, en het sociale ondernemerschap.a En

vanwege de duurzaamheidstransitie kunnen er vele nieuwe banen ontstaan in de innovatieve bouw en

installatiesector.

Krachtig plan om detailhandel in Roosendaal te versterken, maar is het genoeg?

De positie van Roosendaal in het West-Brabantse winkellandschap is opmerkelijk. Roosendaal heeft maar liefst

120 modewinkels. Men heeft mede gezien de leegstand en oplopende leegstand de afgelopen jaren een plan in

werking gesteld om het kernwinkelgebied te verkleinen. Deze ingreep was succesvol. De winkelvoorraad is

afgelopen jaar met circa 10-15.000 m2 teruggebracht. Zo werd de winkelvoorraad ongeveer 8% minder, en is de

leegstand met ruim 3 procentpunt gedaald.

Waar de leegstand enige jaren geleden in vergelijking tot de benchmarkgemeenten zeer hoog was, is deze nu

lager dan in omliggende steden als Breda en Bergen op Zoom. Het beleid ten aanzien van de binnenstad

(flexibele bestemmingplan om functiemenging mogelijk te maken), het versterken van de retail (retaildeal, pilot

mengvorm winkel/horeca, pilot verlichte regeldruk), de herinrichting van de Nieuwe Markt, de toegankelijkheid

verbeteren door middel van de Centrumring, het Starterscentrum en lnnovitapark zijn goede voorbeelden van het

verstreken van de economie en dienen met kracht voortgezet te worden. Want het is niet uitgesloten dat er in

Roosendaal sprake is van een aanzienlijke overbewinkeling. Nadere analyses van de rentabiliteit per m2 per

a Sociaal ondernemerschap in bi.jvoorbeeld de vorm van coöperaties, buurtzorg, buurtdiensten, buurtbedrijven, wijkonhvikkelbedrijven, duurzame

energiedienstenbedrijven, stadslandbouw, buurtrestaurants, thuisafgehaald, huiskamerverkopen en allerlei vormen van ru¡lhandel.
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segment (mode/luxe, dagelijkse boodschappen e.d.) in vergelijkend perspectief kunnen duidelijk maken in welke

mate er sprake is van overbewinkeling en of de mate van overbewinkeling afneemt. Dit is vooral van belang

omdat Roosendaal met de binnenstad, én het outletcentrum Rosada én GoStores mogelijkerwijs te veel winkels

en teveel vierkante meters detailhandel heeft. Als dit het geval is, blijfr de binnenstad kwetsbaar voor verdere

afkalving. Meer maatwerk in de handhaving van de Drank en Horecawet, om het mengen van horeca,

detailhandel en dienstverlening in één locatie ('blurring') mogelijk te maken, kan bijdragen aan de vitalisering van

winkelstraten. Met goedkope bedrijfsruimtes, broedplaatsen, hotspots, experimenteerruimtes, locaties aan de

rafelranden van de stad en in leegstaande panden in de binnenstad kan de ontwikkeling van starters, ZZP'ers en

kleine ambachtelijke, creatieve en dienstverlenende bedrijven bevorderd worden.

Voldoende ruimte bedrijfsterreinen op bedrijfsterreinen, maar ook verschuivende behoeften van kleine

ondernemers

Een sterk punt van Roosendaal is dat men over voldoende bouwgrond, bedrijfsteneinen en panden beschikt

(Borchwerf 1, Borchwerf 2, Majoppeveld-Noord, Majoppeveld-Zuid, Het Spectrum, Vijfhuizenberg). Hierin

onderscheidt Roosendaal zich van bijvoorbeeld Bergen op Zoom. Dertien percent van de bedrijven in Roosendaal

bevindt zich bedrijventerreinen en tweevijfde van de banen. Wel neemt het aantal banen op de bedrijfsterreinen

af. Dit kan er mee te maken hebben dat onder invloed van de schaalverkleining in het bedrijfsleven, digitalisering

en verduuzaming er een toenemende populariteit is van meer gemengde multiculturele gebieden.

Centrumgebieden, gemengde woon-werklocaties, knooppuntlocaties en third places als koffiegelegenheden en

dergelijke. Terwijl de populariteit en noodzaak voor traditionele monofunctionele en op functiescheiding gerichte

formele werklocaties en bedrijfsterreinen minder wordt. Vijfhuizenberg, met zijn kleinschalige kantoor- en

bedrijfsvestigingen, soms in combinatie met bedrijfswoningen, sluit bij deze ontwikkeling aan. Maar is dat

voldoende?

Voor het parkmanagement en het verbeteren van de bedrijventerreinen Borchwerf en Majoppeveld is de

reclamebelasting ingevoerd en een Ondernemersfonds opgericht. Voor de bedrijventerreinen kan het fonds een

nuttig instrument zijn om de terreinen op kwalitatief goed niveau te houden. Bij een meer algemene werking van

het Ondememersfonds voor alle Roosendaalse ondernemers, en een aanzienlijke dotatie van de gemeente, moet

erop toegezien worden dat naast de gevestigde Roosendaalse ondernemers, georganiseerd in de

ondernemersverenigingen, ook voldoende aandacht en oog is voor de belangen van nieuwe, startende en kleine

bedrijven enZZP'ers.

2.2 Betere werk¡ ng arbe idsmarkt

Kwaliteit beroepsbevolking belangrijke determinant om agglomeratievoordelen te realiseren

Naast massa, dichtheid en complementaire regionale samenwerking (functies van elkaar lenen) komen

agglomeratievoordelen en méér welvaart voor ongeveer de helft tot stand door de persoonskenmerken van de

beroepsbevolking (opleidingsniveau, leeftijd, etc.). Dit spoort met het pleidooi van de WRR in 'Naar een lerende

economie'om de kenniscirculatie, het aanpassingsvermogen en de weerbaarheid in stad en regio te vergroten.

Om zo 'een lerende regio' te worden en beter gewapend te zijn tegen een onzekere economische toekomst. Of

zoals de tussenrapportage uitvoering EÁP opmerkt: "niet de sterkste overleven, maar degenen die zich het best

en snelst aanpassen". Een goed opgeleide beroepsbevolking en voldoende arbeidsaanbod is van groot belang

voor de regionale economie, de groei van ondernemingen en voor Roosendaal. ln spoor 1 van het Economisch

Actieplan ligt de nadruk dan ook volledig op het arbeidsmarktoffensief.

Arbeidsmarktregio van voldoende omvang, zeker als de grens minder een barrière is

Met de arbeidsmarkpotentie van West-Brabant (725.000 inwoners) is niets mis. Om deze potentie optimaal te

benutten, kan men het werkgebied van het Werkplein - zeker wat betreft de arbeidsmarktinformatie - uitbreiden

naar Midden-Brabant en Drechtsteden en zelfs naar Zuidoost Brabant en Rijnmond. De potentie kan nog verder

vergroot worden als Roosendalers makkelijker in België kunnen werken en omgekeerd. Door de grensligging is

de bereikbaarheid van banen een zwak punt van Roosendaal (plaats 37 van 50 gemeenten) en mede daardoor is
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de werkgelegenheidsontwikkeling in Roosendaal weinig florissant. Dus het is begrijpelijk dat het Economisch

Actieplan streeft naar 2.000 Roosendalers aan het werk en 300 Roosendalers uit een uitkering (75 uit de bijstand

en 225 uit de WW). Verdergaande stappen zijn dat het Werkplein Hart van West-Brabant gaat samenwerken met

de arbeidsmarktbureau's over de grens. ln eerste instantie werkt Roosendaal met Bergen op Zoom aan een

grensinformatiepunt waar werknemers en werkgevers terecht kunnen met hun vragen. Verdergaande stappen

dienen ook gezet te worden op rijksniveau om de belemmeringen in sociale zekerheid, fiscaliteit en pensioenen

die de arbeidsmobiliteit tussen Nederland en België hinderen, te verminderen (GROS).

Vergroten van de arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit door betere werking arbeidsmarkt

Roosendaal scoort zwak op arbeidsongeschiktheid, percentage laagopgeleiden en de participatie van zowel

mannen en vrouwen. ln vergelijking met de benchmarkgemeenten, Noord-Brabant en Nederland is de

brutoarbeidsparticipatie van vrouwen (63 procent) alleen nog lager in Oosterhout, Bergen op Zoom en Terneuzen

Bij de mannen is de bruto-arbeidsparticipatie (74 procent) alleen lager in Leidschendam-Voorburg en Bergen op

Zoom. De afname van de potentíële beroepsbevolking is een groot gevaar voor de economische ontwikkeling van

Roosendaal. Er is dus alle reden om volop in te zetten op het vergroten van de arbeidsproductiviteit, de

arbeidsparticipatie en het verkleinen van de mismatches op de arbeidsmarkt door middel van innovatie,

vernieuwing, scholing en bijscholing. Het arbeidsreservoír is voldoende groot, maar hoe zorg je ervoor dat de

mensen die nu langs de kant staan, aan het werk komen? Via 'Werk op Maat' krijgen enkele

bijstandsgerechtigden de kans om vanuit een gesubsidieerde baan door te stromen naar een reguliere baan.

Naast het versterken van specifieke kennis en vaardigheden van deze groep aansluitend bij de beschikbare

werkgelegenheid, waar Roosendaal op inzet met de human capital agenda's, is ook het behouden van banen

voor met name middengroepen van groot belang. Dit vraagt ook om verstevigen van de economische kracht van

Roosendaal. Hierbij is regionale samenwerking en afstemming cruciaal.

Meer aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs noodzakelijk

Met de human capital agenda's, 'Roosendaal On Stage', 'Make a Move', de Associate Degree HBO van Avans,

de bijscholing ín de zorg van MBO 4 naar niveau 5 worden stappen gezet om te zorgen voor een kwalitatief goed

opgeleide beroepsbevolking, een betere mobiliteit op de arbeidsmarkt en op een duurzame inzetbaarheid van de

Roosendalers. Scholing, bijscholing en omscholing zijn daarbij cruciaal. Maar men kan verder gaan dan een

verbindende rol te vervullen tussen ondernemers en onderwijsinstellingen en de aandacht voor vooral

"zorgleerlingen" in de Regionaal Educatieve Agenda. Diverse steden doen dat ook. Zij gaan verder dan hun

wettelijke onderuvijstaak (onderwijshuisvesting, voor- en vroegschoolse opvang, volwasseneducatie) en trekken

extra gemeentelijke middelen uit voor bijvoorbeeld het creëren van extra stageplaatsen en leen¡verkplekken voor

scholieren of men zet in op extra leertijd voor leerlingen (taal, zaterdag-, weekend- en zomerscholen). Ook kan

gedacht worden aan meer plaats- en tijdsonafhankelijk onderwijs, meer gevarieerd en meer geïntegreerd leren,

het stimuleren van allerlei mengvormen van basisvorming en beroepsoriëntatie met micro-opleidingen,

minimodules, MOOC's, EVC's, et cetera. En gezien de grote economische en technologische onzekerheden voor

de toekomst is het vooral van belang om van levenslang leren echt een prioriteit te maken. Recentelijk bracht de

SER met Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan. Een richtinggevend advies een krachtig pleidooi uit voor

individuele leerrekeningen, meer informeel leren, het meer onder de aandacht brengen van de toegankelijkheid

van het Mbo (uniek in de wereld), meer flexibel en praktijkrelevant aanbod, et cetera. Een nog verdere logische

stap zou zijn om de middelen van sectorale O&O-fondsen - zeker regionaal - veel flexibeler over allerlei

branches en sectoren in te zetten.

2.3 Kwaliteit toevoegen aan de woon-, werk- en leefmilieus

De (toekomstige) inwoners van Roosendaal stellen sfeeds hogere eisen aan de kwaliteit van hun woon- en

leefomgeving

Mensen en huishoudens kiezen in toenemende mate hun woonplaats op grond van de 'quality of living' en kijken

van daaruit welke banen bereikbaar zijn in de eigen stad of in de omgeving. Mede daarom blijft bereikbaarheid

een zeer belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. En qua bereikbaarheid scoort Roosendaal, mede door de

22



grensligging, niet erg sterk (plaats 37 van 50 steden). Een goede bereikbaarheid in de regio, kris-

krasverbindingen, (snel)fietspaden en met goede verbindingen met Breda, Bergen op Zoom, Etten-Leur en

Antwerpen zijn van belang. De hoge eisen die mensen stellen aan hun woon- en leefomgeving zal naar

venrachting niet minder worden. Als gevolg hiervan gaan gemeenten, steden en regio's elkaar steeds sterker

strategisch beconcurreren op de kwaliteit, variatie, duurzaamheid, nabijheid van groen, natuur en water van hun

woon- en leefomgevingen, én de bereikbaarheid. Een onderdeel hiervan zijn de stedelijke voorzieningen

(scholen, ziekenhuizen, cultuur, hoogwaardige horeca en winkels, historische binnenstad). En Roosendaal moet

in dit strategische spel meespelen. En zeker qua cultuur en restaurants is er, volgens de Aflas Nederlandse

Gemeenten, voor Roosendaal nog een oorlog te winnen. Omdat Roosendaal geen historische binnenstad heeft

zoals Bergen op Zoom en Breda moet ze zich op een geheel, eigen en eigenzinnige wijze ('Roosendaal: kwestie

van doen!') zien te onderscheiden. Met wijkgericht werken (dat ook wordt doorgezet na afloop van het programma

'Vitale wijken en dorpen') wil men de woonomgeving, passend bij de DNA van buurt, wijk en kern, versterken. Dat

past bij de opgave. En ook de vorming van het cultuurcluster en de inrichting van het Tongerloplein als culturele

huiskamer van de stad zijn een logische stap om de 'quality of living' te versterken.

Aanzienlijke transformatieopgave in de Roosendaalse woningvoorraad

Er is de komende jaren ook een belangrijke transformatieopgave. De Woonagenda spreekt van een fundamentele

omslag en dat goed wonen een onderscheidende kwaliteit van de gemeente moet worden. Tot 2030 zijn ruim

drieduizend nieuwe woningen nodig. En deze nieuwe woningen moeten waarde toevoegen aan hun omgeving en

de identiteit van de stad versterken. Deze bewustwording is een eerste stap. Maar de omvang van de uitvoering

moet niet onderschat worden. Er is een belangrijke mismatch in de kwaliteit van woningen per wijk. En de

bewoners hebben een lage waardering voor de kwaliteit van de woningen in de naoorlogse wijken. De

gemiddelde woningwaarde (WOZ-waarde) is slechts 170.000 euro. Dat is beduidend minder dan in de meeste

benchmarkgemeenten, Noord-Brabant en Nederland. Verder veranderen de huishoudens aanzienlijk qua

samenstelling. De huishoudgroei vindt plaats in eengezinshuishoudens en niet of nauwelijks nog in

paarhuishoudens. En vele van deze eengezinshuishoudens zijn ouderen. Voor deze groep ouderen is het cruciaal

dat wonen en zorg in de buurt goed geregeld is. De sterke zorgsector in Roosendaal biedt kansen om innovatieve

zorgconcepten te combineren met nieuwe vormen van wonen. Daarnaast zijn woonaanpassingen nodig om het

mogelijk te maken in de eigen woning te blijven wonen. Dit vraagt ook om voldoende voozieningen (arts,

apotheek en supermarkt) in de directe omgeving en een transformatie naar meer levensloopbestendige

woningen. Tegelijkertijd moeten de ouderen ook kunnen doorverhuizen naar een betaalbare, meer geschikte,

woning als de eengezinswoning niet meer voldoet. Als deze doorstroming niet lukt omdat niet voldoende,

betaalbare, geschikte woningen beschikbaar zijn dan houden de alleenstaande ouderen woningen bezet die

nodig zijn voor (nieuwe) Roosendaalse gezinnen met een laag inkomen. De transformatie en verbetering van de

bestaande woningvoorraad is erg belangrijk voor de toekomst van Roosendaal. Het is uitstekend dat men een

consortium wil vormen om te komen tot een programma voor energie, levensloopgeschiktheid en wonen met

zorg. Deze stap past bij de transformatieopgave. De volgende stap is om met voldoende snelheid concrete acties

en projecten (o.a. woonservicezones) uit te gaan voeren, zoals ook de Rekenkamer West-Brabanlin Onderzoek

Ouderenhuisvesting gemeente Roosendaal vorig jaar constateerde.

Meer vraaggestuurd ontwikkelen en transformeren

Bij de transformatieopgave is het van belang om meer vraaggestuurd te ontwikkelen en te transformeren. Voor de

doelgroep 'jongeren' worden goedkope starterswoningen (huur en/of koop) ontwikkeld op gemeentelijke

ontwikkelingslocaties. Maar bij het meer vraaggestuurd ontwikkelen, transformeren en experimenteren gaat het

ook om het aanbieden van nieuwe woonvormen zoals woonwerk mogelijkheden, Tiny Houses, nul-nota

woningen, kangoeroewoningen (waarbij twee of drie generaties in hetzelfde huis wonen), levensloopbestendige

flexibel indeelbare woningen, hof,eswoningen en complexen waarin wonen, zorgvoorzieningen en faciliteiten bij

elkaar komen, en speciale 'multi-single' woningen, waarin oudere alleenstaanden voor elkaar kunnen zorgen, et

cetera. De woning is in toenemende mate de plek om te werken, te recreëren of om zorg te ontvangen. Deze

toenemende menging van functies maakt dat woning en woonomgeving meer dan vroeger als een twee-eenheid

worden gezien en dat allerlei nieuwe vormen van dienstverlening de woning en/of de woonomgeving
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binnenkomen. Daarbij kan worden gedacht aan zorgdiensten, gemakdiensten en recreatieve mogelijkheden. Dit

biedt weer plenty kansen voor de lageropgeleiden in Roosendaal als zij de sociale vaardigheden en de

commerciële alertheid hebben om deze kansen te zien en te benutten. Door functiemenging mogelijk te maken -
zoals bij de ontwikkeling van Stadsoevers - kan ook op deze ontwikkeling ingespeeld worden. Daarbij wordt bij

een toename van de verdienstelijking van het wonen het verschil tussen koop en huur ook minder relevant dan

het in het verleden en tot nu toe het geval is.

Ontwikkeling om met gelijkgestemden te willen wonen

De grotere variatie is ook nodig om beter in de spelen op de behoefte om met gelijkgestemden te kunnen wonen.

Gelijkgestemd qua etniciteit, levensfase (gezinnen die bij elkaar wonen en bijvoorbeeld een binnentuin delen), het

delen van hobby's (golven, paardrijden, watersport) of het hebben van een bepaalde overtuiging (zoals in

duuzaam of klimaatneutrale woonwijken). Het inspelen op deze trend zien wij in afgesloten woondomeinen, in de

privatisering van de openbare ruimte, in complexen met gezamenlijke vooaieningen (zorgcoöperaties), in

collectief particulier opdrachtgeverschap, in thematisch samenwonen (watenruonen, retroarchitectuur,

energieneutrale woningen, zelfbeheer, zorgcoöperaties) en in 'communities' voor senioren. Verder is er behoefte

aan tijdelijk wonen en aan meerhuizigheid. Ruim tien procent van de mensen in Nederland is op zoek naar

tijdelijke woonruimte fiongeren, studenten, mensen die in scheiding liggen of die na ontslag uit een zorginstelling

op straat terecht dreigen te komen, arbeidsmigranten, mensen met een flexcontract voor hun eerste baan. Deze

markt wordt nu slecht bediend.

2.4 Volop inzetten op de duurzaamheidstransitie

Verder concretiseren van het Actieplan Roosendaal Futureproof

De duuzaamheidsprestaties van Roosendaal zijn niet bijzonder hoog en de Roosendalers vinden het ook niet

bijzonder belangrijk. ln de onden¡¡erpen voor het Burgerakkoord scoort het één procent en het komt op de laatste

(twintigste) plaats van zaken die Roosendalers belangrijk vinden. Er is derhalve alle reden om het Actieplan

Roosendaal Futureproof verder te concretiseren met business cases, stappenplannen en roadmaps. Er wordt in

het Actieplan heel veel veruezen naar de vele betrokken partijen (gemeente, ontwikkelaars, bouwsector,

woningcorporaties, zorgpartijen, Vve's, inwoners, bedrijfsleven) terwijl het voor de lezer niet duidehjk wordt

waarom Roosendaal er bijvoorbeeld vanuit mag gaan dat in 2050 alle particuliere woningen energieneutraal zijn.

Waar komen de windmolens, zonneweiden en de geothermie-installaties? ls er draagvlak dat huizen van het gas

afgaan, en is het zeker en geregeld dat de nabuurgemeenten meedoen met het Actieplan?

Verdergaande stappen mogelijk en noodzakelijk

Met het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal, labelstappen, de blijverslening, een stimuleringsbudget voor

haalbaarheidsonderzoeken, gescheiden afualinzameling, duurzaamheidsmarkten, ondezoeken naar

warmtenetten, de aansluiting van de nieuwbouw Stadsoevers op een warmtenet, het stimuleren van autodelen, et

cetera worden de eerste voozichtige stappen gezet. Hiermee loopt Roosendaal nog niet voorop in de

duurzaamheidstransitie. Terwijl allerlei andere steden grotere stappen zeften. Haarlemmermeer, Breda, Helmond,

Nijmegen en Utrecht zijn voorbeelden van steden die koploper willen zijn in de verduuzaming van de

woningvoorraad. Utrecht combineert met het Lomboxnet en smart solar charging in de wijk Lombok

zonnepanelen, een smart grid en de accu's van elektrische auto's als opslagmedium. De wethouder in Helmond

zet met Alle lichten op groen de papieren klimaatambities (in 2035 volledig klimaatneutraal) met de bewoners om

in concrete acties, stappen en een versnellingsagenda. Met lokale participatie en draagvlak zijn windmolens op

land te realiseren (Windpower Nijmegen en "appeltaartgesprekken" in Beuningen). ln Leeuwarden is een hele wijk
gerenoveerd en energieneutraal gemaakt. De kosten bedroegen tussen de dertig en veertigduizend euro per

woning. De bewoners betalen een hogere huur, maar ze krijgen geen energierekening meer. Zo is het over een

langere periode gerekend budgetneutraal. Bij een experiment in Deventer kunnen mensen nu al hun huis laten

isoleren en zonnepanelen en zuinige apparatuur krijgen. De kosten hiervoor worden verrekend via de

energierekening. Het project is inmiddels overgenomen door de provincie Overijssel.
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Voorbeeld van het opschalen van de duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad in Roosendaal

Technisch kunnen wij in de bestaande woningen (vooral de naoorlogse voorraad) het energiegebruik aanzienlijk

terugbrengen. Met een schil om de woning zijn woningen levensloopbestendig te maken en tot nul-op-de-meter te

transformeren. Om de duurzaamheid in Roosendaal een impuls te geven kan men verder gaan dan de

labelstappen, de blijverslening en een stimuleringsbudget voor haalbaarheidsondezoeken. Het is van belang dat

eigenaar-bewoners ontzorgd worden en zeker weten waar zij aan toe zijn. Dat kan en is "slechts" een

voorfinancieringsvraagstuk. ln vijftien jaar tijd geeft de gemiddelde woningbezitter en -gebruiker 35.000 euro uit

aan energie. Met ditzelfde bedrag kan een gemiddelde woning met een gemiddeld gezinsgebruik energieneutraal

gemaakt worden (vooral met zonnepanelen en warmtepompen). Bovendien leert de ervaring dat de woning 10 tot

20o/o in waarde stijgt. Deze know-how en aanpak (ThuisBaas) kan opgeschaald worden. Als iedere

eigenaaruvoningbezitter deze 35.000 euro kan lenen (zonder hypothecaire toetsing, zonder dat de

welstandscommissie hinderpalen opwerpt, en eventueel met gebruik making van de rijkssubsidie van maximaal €

25.000 euro) kan de bestaande Roosendaalse woningvoorraad veel sneller en verdergaand dan energielabel B

verduurzaamd worden. Als je de 35.000 Roosendaalse woningen energieneutraal wilt maken voor € 35.000 per

woning en je begint nu voor de komende dertig jaar dan zijn dat 1 .170 woningen per jaar en vergt het € 41 miljoen

per jaar (in prijzen van nu). Als Roosendaal dit regelt voor de komende dertig jaar, zou het de aantrekkelijkheid

van

Roosendaal een belangrijke impuls geven en een belangrijke stap zijn in de duurzaamheidstransitie.

Leidende rol van de gemeente noodzakelijk

ln de duuzaamheidstransitie is een zeer belangrijke rol weggelegd voor de lokale overheid. De lokale overheid

wordt, net zoals vroeger, weer in belangrijke mate verantwoordelijk voor de lokale, duurzame

elektriciteitsproductie. Dit vraagt ook een zwaarder en slimmer elektriciteitsnet, en een nieuwe organisatie van het

hoog- en middenspanningsnet. De overheid speelt een belangrijke rol om te bevorderen dat woningen en

bedrijfsgebouwen (ook van de overheid zelf en de verbonden instellingen) van het gas afgaan. En de overheid

moet ook de enorme ruimteclaim accommoderen en de samenwerking met de regiogemeenten voor de

opwekking van de duurzame energie in de vorm van wind en zon. ln Futureproof Roosendaal wordt deze

belangrijke sturende en leidende rol voor de lokale overheid nog niet zo duidelijk veruvoord.

2.5 Bestrijden ondermijning

Verdergaande stappen in het tegengaan van ondermijning

Roosendaal scoort niet goed op veiligheid. Ook niet in de jongste Veiligheidsmonitor. Tenvijl 'veiligheid' een

belangrijk onderdeel uitmaakt van de aantrekkelijkheid van de stad. Daarbij is het bestrijden van 'ondermijning',

en de overlast die daarmee gepaard gaat, een belangrijk aandachtspunt. ln 2016 is er binnen het politiedistrict

een speciale brigade gestart die zich inzet voor drugsbestrijding in Roosendaal. En regelmatig worden in

Roosendaal en de regio hennepkwekerijen opgerold.

Verdergaande stappen zijn de inzet van big data en het koppelen van informatie van gemeenten, sociale

diensten, woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, de fiscus en het Kadaster. Het is van belang om niet alleen

het strafrecht te gebruiken om fraude en ondermijning aan te pakken. Maar door geld af te pakken, panden te

sluiten, vergunningen in te trekken, dure auto's in beslag te nemen met behulp van bestuursrecht, navorderingen

van de fiscus en boetes van de sociale dienst wordt de crimineel op zijn gevoeligste plek geraakt, te weten zijn

portemonnee. Als criminaliteit niet meer loont, is de crimineel ook geen rolmodel meer. Het big data experiment in

Rotterdam-Zuid is een wake-up call voor alle gemeenten. ln dat experimentele big data onderzoek zijn de

databestanden van zorgverzekeraars, woningcorporaties, scholen, banken en gemeenten gekoppeld. De privacy

van eenieder was gegarandeerd in dit experiment en daarom was het mogelijk om de data voor het

experimenUonderzoek te koppelen. Maar de bevindingen waren schokkend. Zo werd bijvoorbeeld voor het eerst

zichtbaar dat dertig verzekerden voor de inning van zorgdeclaraties gebruik maken van één en hetzelfde

bankrekeningnummer en dat één man maandelijks contant aan de balie de huur betaalde voor tien woningen. De
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schokkende conclusie uit het experiment was: "de overheid is een flappentap waar je met minimale handigheid en

minimale pakkans altijd terecht kunt".

Ook het uitbreiden van de dekkingsgraad van de buurtpreventieteams kan een bijdrage leveren. Verder valt te

overwegen om de BOA's meer bevoegdheden te geven en om ze steviger in te zetten. Bijvoorbeeld door de

BOA's ook te laten surveilleren in het buitengebied. Het is ook denkbaar om de nieuwe technologische

mogelijkheden van drones niet alleen te benutten voor goederenveryoer, vermaak, bewakingssystemen,

snelheidscontroles, opsporing van vermiste personen of het besproeien van gewassen maar ook bij het opsporen

van illegale wietplantages in het buitengebied.

2.6 Kwaliteit bestuur, Raad en beleid doorslaggevend

De rol van de overheid is cruciaal en wordt belangrijker

Met de toenemende verschillen tussen de diverse groepen, verschillende waarden en normen neemt het belang

van de politiek toe. Er moeten immers nog steeds wel besluiten genomen worden. Ondanks alle beloften van

burgerkracht en burgerparticipatie blijft de rol van de overheid zeer belangrijk. Om besluiten te nemen met een

publieke optiek. Maar ook omdat de zelforganisatie van burgers gepaard gaat met uitsluiting, ongelijkheid en

inperking van de solidariteit. De burger kan wel dingen overnemen, maar zal dat op een andere manier doen dan

de wijze waarop de overheid dat tot nu toe heeft gedaan. De overheid stelt de spelregels op zodat de kracht van

de 'civil society' gemobiliseerd kan worden (overheid als scheidsrechter, arbiter bij rivaliserende (ruimte)claims,

beslechten van geschillen, internaliseren van externe effecten). En de overheid blijft de publieke

verantwoordelijkheid houden om de solidariteit tussen rijk en arm, gezond en ziek te organiseren, om

ongeoorloofde uitsluiting tegen te gaan, om de externe effecten te minimaliseren, te zorgen voor een gelijk

speelveld en om nieuwe toetreders mogelijk te maken.

Ook is en blijft er een belangrijke leidende rol voor de lokale overheid om te komen tot de duurzaamheidstransitie.

En daarbij is de mening van de inwoners niet altijd een goede leidraad. Uit de scores van de belangrijke

vraagstukken voor Roosendalers blijkt bijvoorbeeld dat'duuzaamheid' nauwelijks van belang is (één procent) en

op de laatste, twintigste plaats komt om opgenomen te worden in het Burgerakkoord. De ingrijpende wijziging van

ons wonen, werken, verplaatsen, recrerlren, produceren en consumeren komt niet vanzelf tot stand en is zeker

niet altijd leuk voor de inwoners. Nu van het gas af, is heel iets anders dan in de jaren zestig van de vorige eeuw

in zeer korte tijd alle huishoudens juist aan het gas aan te sluiten omdat de ommezwaai gepaard ging met een

grote toename van het woon- en kookcomfort. Maar wat is nu de winst van het duurdere "all electric" in de optiek

van de inwoners?

De gemeente zet de koers en richting uit

De lokale overheid staat voor de taak om de publieke belangen te behartigen, om een heldere koers uit te zetten

(liefst langjarig en over meerdere collegeperioden) en een breed interventiepatroon te kiezen. De diverse

transformaties (economisch, sociaal, ecologisch, bestuurlijk) dwingen tot een groot aantal ongemakkelijke en

duidelijke keuzes, of zullen stagneren. En zullen mede daardoor niet hoog scoren in burgerpeilingen. Het vergt

heldere kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen én een breed interventierepertoire (vernieuwen, beschermen,

bewaken, versterken, aanjagen, verdelen, compenseren, loslaten en radicaal doordrukken) van de overheid. De

transformaties gaan gepaard met creatieve destructie, roepen allerlei weerstanden op en tasten gevestigde

belangen aan.

Voor de overheid blijft het belangrijk om vanuit het algemeen belang een strategisch doel te formuleren. Zonder

heldere strategische doelen, inspirerende streefbeelden en duidelijke randvoon¡vaarden en spelregels dreigt een

snelle vermindering van de kwaliteit van de leefomgeving. Daarbij dient de overheid een concreet

handelingsperspectief aan de burgers, ondernemers en stakeholders aan te bieden. Vanuit dit strategische doel,

de inspirerende streefbeelden, het Roosendaalse profiel ('Roosendaal: kwestie van gewoon doen!') en duidelijke

randvooruvaarden kan de gemeente ruimte geven aan de creativiteit, de kennis, het leervermogen en de

reactiesnelheid van de Roosendaalse samenleving. Een Roosendaals voorbeeld van een duidelijke rol van de

overheid is het beleid ten aanzien van de binnenstad en het versterken van de retail (retaildeal, pilot mengvorm
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winkel/horeca, pilot verlichte regeldruk), de herinrichting van de Nieuwe Markt en de toegankelijkheid verbeteren

door middel van de Centrumring.

Bij de kwaliteit van bestuur, Raad en beleid hoort dat men nadenkt over de werkwijze van de Raad, de

betrokkenheid van de Roosendalers en het beleid.

Werkwijze Gemeenteraad

Met de invoering van de Omgevingswet verandert het juridisch instrumentarium voor de leefomgeving, met meer

ruimte voor initiatiefnemers, meer integrale gebiedsontwikkeling en meer lokale afwegingsruimte. Ook de

veranderingen in het sociaal domein hebben geleid tot nieuwe relaties tussen de gemeente enezijds en inwoners

en maatschappelijke organisaties andezijds. Dit heeft invloed op de wijze waarop de gemeenteraad haar werk

doet. Het traditionele beleidsmodel (voorbereiden, besluitvorming door Raad en uitvoering) past niet goed bij

netwerksturing. Sturen in netwerken is complex vanwege verschillende doelen, prioriteiten,

aansturingsmechanismen, financieringsvormen, verantwoordingsverplichtingen en tempi van besluitvorming van

de verschillende actoren. ln een dynamische netwerkomgeving is een besluit steeds vaker een tijdelijk of

tussenbesluit dat aangepast wordt als nieuwe omstandigheden en nieuwe partners dat nodig maken. Op vele

plekken experimenteren gemeenteraden met nieuwe werkwijzen.

De gemeenteraad moet heldere kaders stellen voor het mandaat van de ambtelijke organisatie om afspraken met

burgers te maken. Nadrukkelijker kaderstelling door de gemeenteraad en minder raadsbesluitvorming over

afzonderlijke casussen. Het is van belang dat het College en de Gemeenteraad daarbij duidelijke afspraken met

andere actoren en burgers maken over de werkwijze die zij zullen volgen. Het gaat over het 'primaat' of 'ultimaat'

van de Raad. Bij het'primaat' stellen College en Raad van te voren de spelregels vast (inclusief de kraakheldere

communicatie dat het publieke belang niet per definitie en niet altijd hetzelfde is als het private belang) en

accepteren vervolgens de uitkomsten. Bij het'ultimaat'worden de uitkomsten van de zeggenschap ondenivorpen

aan het eindoordeel en de eindbeslissing van de Raad. Het door elkaar laten lopen van beide vormen kan niet,

frustreert elke nieuwe vorm van zeggenschap, vergroot de maatschappelijke onvrede en maakt de kloof tussen

politiek en burgers alleen maar groter.

Vergroten van de burgerbetrokkenheid

Er zijn allerlei manieren om burgers bij de beleidsvorming te betrekken.s De inzet van nieuwe technologische

mogelijkheden6 kan de burgerparticipatie vergroten, meer mensen betrokken houden, de'participatiemoeheid'

voorkomen, en de burgers méér greep op 'het systeem' geven. Deliberatieve vormen van democratie kunnen een

aanvulling zijn op de representatieve democratie. Bewaak daarbij de balans tussen de behoefte aan professionele

expertise, het voldoen aan de vraag en wens van bewoners, en het NIMBY-syndroom. Bedenk dat unanimiteit

niet nodig is. Een goede oplossing is de oplossing waarvoor zoveel mogelijk mensen begrip kunnen opbrengen,

zonder dat het voor iedereen de beste optie is. Maak dit vooraf duidelijk. Burgers zullen daarbij de zaken soms

wel anders doen dan het bestuur wenselijk acht. De burgers zijn geen uitvoerders van rijks- of gemeentebeleid en

de resultaten zullen van tijd tot tijd niet passen bij de ex-ante doelstellingen en de wenselijke toekomst.

Wel moet voldoende aandacht besteed worden aan de verschillen tussen de Roosendalers. Je moet echt iets

kunnen om gezamenlijk je leefomgeving, je zorg, je welzijn en het samenleven vorm te geven. Deze

vaardigheden, tijd en energie heeft niet iedereen. Burgers zijn niet in alle Roosendaalse buurten in gelijke mate

gemotiveerd en toegerust om zich met participatietrajecten te bemoeien en dat kan tot ongelijke uitkomsten

leiden. En méér eigen regie voor en van de inwoners van Roosendaal betekent ook nieuwe vormen van

ongelijkheid. Burgerinitiatieven richten zich sterk op de eigen groep en het versterken van de onderlinge banden.

5 Stadsdebatten, burgerfora, referenda, 'right-to-challenge', 'right-to-bid, gebiedscommissies die met verbeterplannen mogen komen, "foto's" van de wijk

waarmee met bewoners het overleg wordt gestart over de verbetermogelijkheden op het gebied van vastgoed, woonagenda, zorg, duuzaamheid, buurt-

en wijkbudgetten, 'open spending', burger- en wijkbegrot¡ngen, het ondersteunen van vrijwilligers bij administratieve handelingen, door

vrijwilligersinitiatieven voor kleine, niet-commerciële evènementen vrij te stellen van leges en precario, en door de belemmeringen (onder andere op het

gebied van aansprakelijkheid) weg te nemen voor de vrijwillige inzet van bewoners ¡n buurten.
6 Sociale media, buurt-Apps, IENS-achtige competit¡es, stadsdebatten, burgerjury's, het inzêtten van panels, digitale raadplegingen, collaborative editing,

designing, problem solving, politieke cafés, het slimuleren van het gebruik van open data, en elektronische voorspellingsmarkten (meeregeren gaat dan

gepaard met mee vooru¡Þien).
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Deze initiatieven laten zich over het algemeen weinig gelegen liggen aan solidariteit. Deze verantwoordelijk blfft

bij de lokale overheid liggen die het algemeen belang behartigt. Blijvende publieke aandacht is nodig voor burgers

zonder groot netwerk, weinig financiële draagkracht en beperkte vaardigheden. Zij kunnen niet aan het

beleidsideaal van 'zelforganisatie' voldoen en dreigen buiten de boot te vallen.

Goed beleid

Overal zien wij spanning tussen de "systeemwereld" en de "leefiryereld". Tussen enezijds eigen doelen, oude

patronen, regels, procedures, beleidscycli, planning, control en risicobeheersing - en het gebrek aan integratie -
en anderzijds vernieuwing, zelforganisatie van de inwoners, burgerparticipatie en burgerinitiatieven. Deze

spanning zien we ook terug in de benadering van inwoners: als mee-denker en co-creator of als aspirantprofiteur,

die alleen met drang en dwang in het gareel blijft. Het ontbreekt vaak ook aan beleidsvrijheid en

beschikkingsruimte om maatwerk te leveren en klantgericht te werken. De waarschuwing van de Nationale

Ombudsman is nog steeds actueel: "Het circus van toeslagen, teruggaven, kwijtscheldingen, kortingen en

aanvullingen waar een bijstandsgerechtigde mee te maken heeft, lijkt rechtstreeks uit de Hel van de Goede

Bedoelingen te zijn gekomen". Het is van belang om oog te hebben voor de verschillen in denk- en

doenvermogen van de Roosendalers. Er bestaat een behoorlijk verschil tussen wat van burgers wordt venvacht

en wat zij daadwerkelijk aankunnen. Mede afhankelijk van de omstandigheden (krijgen kind, ontslag,

echtscheiding, verlies partner, faillissement etc.) zijn mensen door stress lang niet altijd in staat om in actie te

komen, het hoofd koel te houden en om vast te houden aan goede voornemens. Volgens de WRR in Een

realistisch perspectief op redzaamheid dient de overheid daar veel meer rekening mee te houden. Regels en

procedures moeten rekening kunnen houden met menselijke fouten, en kleine fouten zouden kleine gevolgen

moeten hebben (wat in de huidige bureaucratische procedures vaak niet het geval is). Hou dus niet alleen

rekening met het denkvermogen van de inwoners maar ook met hun doenvermogen (in actie kunnen komen, met

tegenslag omgaan, een plan maken, volhouden). Dit vergt nieuwe vaardigheden. En dat sluit ook aan bij de

oproep van de Nationale Ombudsman dat je wel haast over bovennatuurlijke gaven moet beschikken om je weg

te vinden in toeslagen, vrijstellingen, kortingen en aanvullingen.

Focus op de regio

Door het'organiseren van regionale netwerkkracht' kunnen de steden en gemeenten in West-Brabant een

gevarieerd regionaal aanbod van functies en voorzieningen aanbieden. Ook het Economisch Actieplan

constateerde dat regio's, regionale samenwerking en metropoolvorming in de Deltaregio en Brabant steeds

belangrijker wordt voor de economische ontwikkeling en de agglomeratiekracht. Door het aanbod te differentiëren

en niet overal dezelfde voozieningen aan te bieden, kan worden voorkomen dat het aanbod, de kwaliteit en de

dienstverlening té middelmatig is. ln feite moeten de middelgrote gemeenten (Roosendaal en Bergen op Zoom) er

niet langer naar streven om een compleet aanbod van functies en voozieningen aan te bieden op lokaal niveau,

maar moeten zij zich richten op het complete aanbod op regionaal niveau. Afspraken tussen Roosendaal en

Bergen op Zoom met de andere regiogemeenten (wie doet wat) kan er voor zorgen dat de regionale

voorzieningen op een hoger kwaliteitsniveau worden aangeboden. Een kwaliteitsniveau dat de afzonderlijke

middelgrote steden met deze voorzieningen binnen de eigen gemeentegrenzen niet kunnen realiseren. Niet

alleen het aanbod van culturele voorzieningen, zoals musea, theaters, poppodia en bioscopen, kan op elkaar

worden afgestemd, maar ook sportvoozieningen, onderuvijsvoozieningen, het winkelaanbod, bedrijventerreinen,

et cetera. Op deze manier kan tevens de leegstand van winkels, maar ook bedrijventerreinen en kantoorlocaties,

worden teruggedrongen. ln samenwerking kunnen de middelgrote steden en regiogemeenten inwoners,

organisaties, bedrijven en bezoekers een gevarieerd en complementair pakket aan voorzieningen en diensten

aanbieden om te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren. Hoe beter dit pakket is, des te aantrekkelijker

de regio als geheel en hoe beter kansen kunnen worden benut om de sociaaleconomische positie van de regio

als geheel te versterken. Voor de venrvevenheid van de middelgrote steden en de kernen zijn goede kris-kras

verbindingen in en tussen de regio's daarnaast onontbeerlijk (met de auto, met OV, digitaal,

breedbandverbindingen maar ook psychologisch (onderdeel zijn en voelen van de regio). De bereikbaarheid is

immers van belang omdat de kracht van de stad mede bepaald wordt door de hoeveelheid banen dat bereikbaar

is.
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