Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

1. Aanleiding

Op het thema ‘Vitale wijken en dorpen’ werken wij, samen met inwoners, maatschappelijke
instellingen en partners, aan de vitaliteit van wijken en dorpen. Op 22 april 2015 heeft de raad de
startnotitie voor het programma vastgesteld. De afgelopen jaren zijn de vier tranches aan uw raad
aangeboden. Inmiddels zijn er nieuwe vitaliteitsacties.
2. Beoogd resultaat

De raad in de gelegenheid te stellen geld vrij te geven vanuit de Bestemmingsreserve Vitale Wijken
en Dorpen voor de vijfde tranche vitaliteitsacties (zie bijlage) die bijdragen aan de vitaliteit van de
dorpen en wijken.
3. Argumenten

a. De vitaliteitsacties passen in het ingezette beleid
Deze vijfde tranche vitaliteitsacties geeft uitvoering aan meer ruimte voor initiatieven
vanuit de samenleving en voor participatie.
b. Er wordt voldaan aan de uitgangspunten
Uitgangspunt is dat wij zoveel als mogelijk direct in regulier beleid aan de slag gaan met
de wensen en initiatieven van de inwoners. Voor de uitvoering van de vijfde tranche
vitaliteitsacties is een impuls uit bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen nodig. Zie
bijlage I voor de uitgangspunten.
c. Er is geld gereserveerd
De Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen kan hiervoor worden aangewend.
4. Kanttekeningen en risico’s
Op een participatieve manier werken aan de kracht en de vitaliteit van wijken en dorpen vraagt van
zowel organisatie, bestuur als inwoners en partners vaak een wat andere manier van werken. In de
projecten die we ontwikkelen is dat dagelijkse praktijk en vitaliteitsacties ontstaan uit de continue
dialoog die plaatsvindt tussen deze verschillende partijen. Een goede communicatie en een sfeer van
vertrouwen zijn daarin van groot belang.
We hebben steeds als uitgangspunt gesteld dat vitaliteitsacties in principe uit reguliere financiering
moeten komen. Grotendeels is dat ook nu weer gelukt. Voor de vitaliteitsacties die nu een impuls
vragen zullen we steeds alert moeten zijn op het op tijd in de reguliere P&C brengen waar dit nodig is.
Doordat de vitaliteitskaarten een duidelijk kader bieden, wordt steeds vaker in het reguliere beleid al
op maat gewerkt aan de vitaliteit in wijken en dorpen. Deze werkwijze is daarmee een continue
belangrijk onderdeel van ieders werk.
5. Financiële consequenties

De kosten van de vitaliteitsacties worden ten laste gebracht van de Bestemmingsreserve Vitale
Wijken en Dorpen. Met de huidige voorgestelde vitaliteitsacties uit de vijfde tranche ten bedrage van
€ 155.000,- geven we hier concreet invulling aan.
Voor de volgende tranches en acties in het kader van de vitaliteit van de wijken en dorpen resteert
nog ongeveer € 473000,00 Wijken en Dorpen.
Zie bijlage III voor de begrotingswijziging.

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

6. Communicatie

De betrokken inwoners, professionals en maatschappelijke instellingen zijn geïnformeerd over deze
vijfde tranche en de mogelijkheid om te participeren in volgende tranches. Over de voortgang van de
vitaliteitsacties communiceert de gemeente via de website www.vitalewijkenendorpen.nl.
Tevens wordt er via Facebook- en Twitterberichten aandacht geschonken aan de vitaliteitsacties. De
voortgang van vitaliteitsacties is tevens een belangrijk onderwerp tijdens de verschillende overleggen
in wijken en dorpen, zoals de bestuurlijke overleggen, plenaire overleggen etc. Indien nodig sluiten
medewerkers van de gemeente aan bij overlegmomenten over de vitaliteitsacties.

Bijlagen:

Bijlage I: vijfde tranche vitaliteitsacties
Bijlage II: uitgangspunten vitaliteitsacties
Bijlagen III: begrotingswijziging

