
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

22 april 2015    Agenda nr.: 6d 

Portefeuillehouder: Schenk   Registratiecode: AF/2015-18 

Onderwerp: Evaluatie Kansen voor Kalsdonk 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
In het kader van het programma Kansen van Kalsdonk zijn veel goede initiatieven ontstaan die hebben 
bijgedragen aan de oorspronkelijke doelstellingen: 

 Meedoen 

 Ontmoeten 

 Een sterk centrum in de wijk: 

 Een veilige en schone wijk 

 Ruimte geven aan en ontwikkelen van de eigen kracht van inwoners 

We constateren ook dat de afzonderlijke initiatieven nog niet volledig hebben geleid tot het ontstaan 
van een breed netwerk waarin men kennis heeft van elkaars afzonderlijke kwaliteiten en men elkaar 
ook automatisch weet te vinden. Voor de komende periode ligt daar de uitdaging. Met het Programma 
Vitale Wijken en dorpen gaan we daar verder op inzetten. 
 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de evaluatie Kansen voor Kalsdonk 
2. Kennis te nemen van de samenvatting van de borging van de 12 afzonderlijke projecten waarbij we 

2015 willen benutten om de projecten die nog niet volledig zelfstandig kunnen draaien daar wel 
toe in staat te stellen.  

3. Hiervoor voorlopig een budget beschikbaar te stellen van € 100.000,-- en de resterende 
oorspronkelijke middelen  voor Kansen van Kalsdonk (€ 195.000) te reserveren voor eventuele 
latere inzet in Kalsdonk.  

4. Dit budget te dekken uit de resterende middelen Kansen voor Kalsdonk die zijn opgenomen in de 
bestemmingreserve decentralisatie uitkeringen. 

5. Hiertoe de noodzakelijke begrotingswijziging vast te stellen.  
 

Aanleiding   

In 2010 is het project Kansen voor Kalsdonk in de gemeente Roosendaal van start gegaan, nadat 
hiervoor via het Ministerie van VROM een 40+ subsidie voor was ontvangen. Met deze subsidie heeft 
Kalsdonk voor de Philipsbuurt middelen gekregen om de leefbaarheid te versterken en de sociaal-
economische positie van de inwoners van Kalsdonk te verbeteren. Het Rijk heeft voor dit plan subsidie 
verstrekt voor de periode 2010-2012.  
Eind 2011 werd duidelijk dat de samenwerking tussen alle bij Kansen voor Kalsdonk betrokken 
organisaties en bewoners beter kon: kortere lijnen, minder bureaucratie, snellere acties en betere 
samenwerking. Dit was aanleiding voor een tussentijdse evaluatie. Hieruit is een nieuwe opdracht 
ontstaan. Deze herziene opdracht is vastgesteld door de raad in juli 2012. Daarmee heeft de raad 
besloten de resterende subsidie in te zetten voor de periode 2012-2014. 
 

Kader    

Met dit raadsvoorstel komen we tegemoet aan de toezegging om Kansen voor Kalsdonk te evalueren 
en de raad over deze resultaten te informeren. Indien er nog middelen worden ingezet vanuit het 
budget Kansen voor Kalsdonk dient uw raad hierover een beslissing te nemen. Belangrijke samenhang 
zien wij met vitale wijken en dorpen. 
 

Motivering / toelichting   

We staan nu voor de vraag hoe er gekomen kan worden tot een afronding van het programma Kansen 
voor Kalsdonk. De evaluatie geeft antwoord op de vraag of er nog inzet van de resterende middelen 
van Kansen voor Kalsdonk nodig is en op welke wijze goede initiatieven kunnen worden geborgd. 



Bij de beoordeling hiervan is het uitgangspunt gehanteerd dat de wijk Kalsdonk na het beëindigen van 
het programma geen uitzonderingspositie meer heeft ten opzichte van andere wijken en zijn steeds de 
volgende specifieke vragen beantwoord: 

 Past het project binnen de lijn van bestaand beleid en/of reguliere afspraken en projecten? 

 Kan het project, na afloop van het programma, zelfstandig voortgezet worden? 
 
Voor de evaluatie is geput uit diverse bronnen van onderzoek.  

1. Het herijkte project Kansen voor Kalsdonk liep tot eind 2014. In oktober 2014 is opdracht 
gegeven om een kwalitatief onderzoek voor de periode 2012 tot en met 2014 uit te voeren. Dit 
onderzoek richtte zich op een documentenanalyse, waarbij factsheets ingevuld door 
projectleiders centraal stonden. Verder zijn interviews gevoerd met het wijkteam, sleutelfiguren 
in de wijk, participanten binnen projecten en enkele betrokken bewoners ingrediënten geweest 
voor het kwalitatieve onderzoek. 

2. In een interactieve werksessie met AlleeWonen en Traverse en gemeentelijke 

vertegenwoordigers van verschillende beleidsterreinen is bekeken of de gestelde doelen 

(zowel per project als de overkoepelende doelen) gehaald zijn en of deze voldoende aansluiten 

bij bestaand beleid en bestaande projecten. 

In de evaluatie worden de projecten uit Kansen voor Kalsdonk stuk voor stuk beschreven en 
geanalyseerd. Hieraan wordt een conclusie verbonden en aangegeven of en hoe het project 
zelfstandig voortgezet kan worden. 
De evaluatie wordt afgesloten met een algemene conclusie. Hierin wordt een samenvattende  
aanbeveling gegeven hoe kansrijke projecten kunnen worden geborgd. 2015 zal worden gebruikt om 
hiervoor de balans op te maken. 
 

Doel en evaluatie  

De projecten Kansen voor Kalsdonk zijn stuk voor stuk in de evaluatie beschreven en geanalyseerd. 
Hieraan wordt een conclusie verbonden en aangegeven of en hoe het project zelfstandig voortgezet 
kan worden.  
Er is ook geconcludeerd dat de afzonderlijke initiatieven nog niet volledig hebben geleid tot het 

ontstaan van een breed netwerk. We zien daar nog een belangrijke faciliterende rol voor het wijkteam 

waarin gemeente, Alleen Wonen en Traverse zijn vertegenwoordigd.  
 

Financiële aspecten en consequenties  

Uit de aanbevelingen per project  is duidelijk geworden dat nog niet alle afzonderlijke initiatieven 
hebben geleid tot voldoende borging en/of doelstellingen volledig zijn gehaald. Voor Kalsdonk willen we 
2015 benutten om de projecten die nog niet volledig zelfstandig kunnen draaien daar wel toe in staat te 
stellen. We denken hiervoor ongeveer € 100.000,-- nodig te hebben uit de resterende middelen Kansen 
voor Kalsdonk.  Over de inzet van deze middelen wordt u periodiek geïnformeerd o.a. bij de 
bestuursrapportage. 
 

Communicatie  

Betrokkene worden geïnformeerd over de besluitvorming. Communicatie richting de wijk zal nog verder 
worden vormgegeven.   
 

Bijlagen   

1. Evaluatie Kansen voor Kalsdonk 
2. Kwalitatief onderzoek Kansen voor Kalsdonk   
 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 
  



 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

22 april 2015    Agenda nr.: 6d 

Portefeuillehouder: Schenk    Registratiecode: AF/2015-18 

Onderwerp: Evaluatie Kansen voor Kalsdonk  

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Omgeving d.d. 8 april 2015. 
 
Besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de evaluatie Kansen voor Kalsdonk 
2. Kennis te nemen van de samenvatting van de borging van de 12 afzonderlijke projecten waarbij 

we 2015 willen benutten om de projecten die nog niet volledig zelfstandig kunnen draaien daar 
wel toe in staat te stellen.  

3. Hiervoor voorlopig een budget beschikbaar te stellen van € 100.000,-- en de resterende 
oorspronkelijke middelen  voor Kansen van Kalsdonk (€ 195.000) te reserveren voor eventuele 
latere inzet in Kalsdonk.  

4. Dit budget te dekken uit de resterende middelen Kansen voor Kalsdonk die zijn opgenomen in de 
bestemmingreserve decentralisatie uitkeringen. 

5. Hiertoe de noodzakelijke begrotingswijziging vast te stellen.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 april 2015. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


