
- Gemeente

Roosendaal
<D

(D

(D YIPJ
Datum 28 maart 2016

Onderwerp Leefbaarheid Roosendaatse Wijken votgens

ministerie

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyclus?

Nee

Beteidsterrein Omgeving

Portefeui[[ehouder Wethouder Schenk

De VLP heeft onlangs kennis genomen van een brief van minister Blok naar de Tweede Kamer over
de Leefbaarometer 2014. De Minister spreekt hierin van een totaatscore voldoende van buurten die
80% van alte Nedertanders huisvest. Stechts 5%van de bevotking woont in buurten waarbij de
leefbaarheid onvoldoende is, aldus de Minister.

ln de tijst van deze buurten treffen we maar liefst drie Roosendaatse buurten aan. Dit zijn

Katsdonk. Fatima-Vittapark en Spoorlaan- Van Coothtaan. Dit op basis van tandetijke enquêtes en

statistieken. Op de leefbaarheidskaart van Nedertand http://www.leefbaarometer.nt/home.php
zien we in Roosendaat de wijk Westrand tevens aangemerkt ats onvoldoende leefbaar.

Ontangs heeft het Cotlege haar eigen wijkatlas gepubticeerd. Deze wijkattas is gemaakt aan de
hand van een aantal indicatoren, die wetticht overlap kennen met de tandetijke indicatoren zoals
het WoonOnderzoek Nederland en gegevens van de KLPD en de Veitigheidsmonitor. De fractie van
de VLP vraagt zich af of deze indicatoren ook door de gemeente zijn in te zien en of zij ook
gebruikt zijn door de gemeente.

De VLP heeft hierover de votgende vragen:
1) Bent u bekend met bijgevoegde Kamerbrief en de Leefbaarometer zoats beschreven in de

brief en bijtage? Zo ja, wat vindt u ervan dat er 3 Roosendaatse buurten bij de 445 buurten
horen die als onvoldoende leefbaar worden ervaren?

2) Kunt u aangeven welke indicatoren die in de Leefbaarometer gebruikt zijn, ook voor de
vitatiteitskaart zijn gebruikt, evenals de indicatoren die los van elkaar zijn gehanteerd?

3) Kunt u aangeven of u de indicatoren (zoats -maar niet beperkt tot- de hierboven genoemde)
die het ministerie hanteert mee kunt nemen als indicatoren voor de Roosendaatse
vitatiteitskaarten? Graag toetichting waarom wel of niet.

4) De Leefbarometer en de vitatiteitskaart van de Gemeente zijn beide te vinden op internet.
Beide geven een iets ander beetd van de leefbaarheid, a[ wijkt deze niet erg veel van
elkaar af. lnwoners die deze informatie opzoeken krijgen op indicatorniveau een ander
beetd van de leefbaarheid of vitatiteit. Wat zou u kunnen doen via onze eigen
communicatiemiddelen om te voorkomen dat er verwarring ontstaat?

5) Nu Roosendaal drie buurten heeft die behoren bij 445 Nederlandse buurten waar de
leefbaarheid onvoldoende is, ziet u mogetijkheden om hiervoor middeten of extra inzet
(bijvoorbeetd extra potitie etc.)vanuit Den Haag te ontvangen? 7o ja, wetke specifiek en zo
niet, bent u bereid dit met het ministerie te bespreken?

Namens de fractie van de VLP,

Arwen van Gestel



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. De Leefbaarometer is een bekend tandetijk instrument. Bij het ontwikkelen van de
Vitatiteitskaart is ook gekeken naar de opzet en het gebruik van de Leefbaarometer. De
Leefbaarometer gebruikt hoofdzaketijk objectieve indicatoren waardoor de ervaren
leefbaarheid stechts minimaal wordt gemeten. Het is meer een objectief oordeel over de
Ieefomgeving.

ln vergetijking met andere steden in de regio scoort Roosendaal vergetijkbaar of beter. Bergen
op Zoom: 3 buurten, Breda: 4 buurten, Dordrecht: 12 buurten. ln de ronde'Vitaal Roosendaal'
is samen met de inwoners en andere partijen gesproken over de vitatiteitskaart en de
prioriteiten in de wijk. Dit heeft tot ideeën geteid die de vitatiteit van de wijk kunnen
verbeteren. Dat is de basis voor verbetering van de vitatiteit, ook in de buurten die in de
Leefbaarometer er uit springen. Eerste concrete acties zijn al gestart en kunnen nog ontwikketd
worden. Ook in de wijken Katsdonk, Burgerhout en Centrum.

2. De Leefbaarometer geeft op basis van kenmerken van de woonomgeving een inschatting van de
leefbaarheidssituatie en ontwikkeling. Om leefbaarheid in beeld te brengen wordt gebruik
gemaakt van 100 indicatoren. Dit zijn (voornamelijk) objectieve indicatoren onderverdeetd in 5
dimensies.
De Vitatiteitskaart is opgebouwd uit 5 hoofdthema's, '17 subthema's en ruim 90 indicatoren
(29% hiervan afkomstig uit Leefbaarometer). ln de Vitatiteitskaart worden objectieve en
subjectieve indicatoren naast etkaar gezet. ln tegenstetting tot de Leefbarometer waarin
hoofdzakelijk objectieve indicatoren worden gebruikt.

Dimensies Leefbaarometer
Wonen

Bewoners
X

Voorzieningen
Veitigheid
Fysieke omgeving
X

Thema's Vitaliteitskaart
Wonen

Niet ats hoofdthema,wet aantal indicatoren in 'DNA van de wijk'
Meedoen

Voorzieningen
Veitig
Niet ats hoofdthema maar ats subthema in 'Wonen'
Gezond

3. Een deel van deze indicatoren is a[ opgenomen in de Vitatiteitskaart. Een aantat dimensies en
thema's komt overeen. Daarnaast wordt ook een aantal indicatoren uit de Leefbarometer in de
Vitatiteitskaart ats achtergrondkenmerk opgenomen (DNA: bewoners, woningen en bedrijven).
Een aantat indicatoren uit de Leefbaarometer is niet opgenomen. Bij de Vitatiteitskaart is juist
ook gekozen voor subjectieve cijfers (bijv. uit de bewonersenquête), in plaats van een grotere
set indicatoren die hetzetfde weergeven.

Alle dimensies van de Leefbaarometer zijn opgenomen in de Vitatiteitskaart. Extra
toevoegingen zijn'Meedoen'en'Gezondheid', deze onderwerpen staan niet in de
Leefbaarometer terwijI deze onderwerpen wel betangrijk zijn voor de vitatiteit in een wijk.

Bij de ontwikketing van de kaart zijn samen met partners, bewoners en betanghebbenden de
thema's en subthema's ontwikkeld. Deze zijn door de raad bij het raadsvoorstet Vitate Wijken
en Dorpen in april 2015 vastgesteld. Eind 2015 is de kaart geëvalueerd onder de gebruikers. Uit
deze evaluatie btijkt dat de thema's en subthema's de vitatiteit in de wijk goed weergeven.

4. Op indicatorniveau maken de Vitatiteitskaart en de Leefbaarometer (daar waar overtap is)
gebruik van dezetfde bronnen zoals bijvoorbeetd CBS-gegevens. Op (sub)themaniveau kan de
score wel afwijken omdat er een andere samenvoeging van indicatoren is.

We communiceren duidetijk wat de vitatiteitskaart weergeeft en waarvoor hij gebruikt kan
worden. Het onderscheid met andere monitors geven we geen expticiete aandacht omdat dat
niet alteen de Leefbaarometer betreft maar ook bijvoorbeetd 'Waar staat je gemeente', de
monitor sociaaI domein, de veitigheidsmonitor enz.

5. We hebben er voor gekozen niet in prioriteitswijken te denken maar in prioriteiten in een wijk
of dorp. Daarbij sluiten we ook aan bij de wensãn en prioriteiten van inwoners. Door ook de



subjectieve criteria in de vitaliteitskaart mee te laten wegen en met inwoners in gesprek te
gaan maken we afwegingen in prioriteiten.

Dat betekent niet dat we geen actie ondernemen als daar wel aanleiding voor is.
Tweeweketijks worden bijvoorbeetd met de potitie de actuete cijfers van de high impact crimes
(o.a. woninginbraken en straatroof) besproken. Waar nodig wordt een integraal een ptan van
aanpak opgestetd en uitgevoerd. Zo is bijvoorbeetd naar aanteiding van de inbraakcijfers in de
Fatima buurt extra ingezet op politiecapaciteit (zowel op straat als recherche) en is er door de
netwerkpartners (Wijzijn, AtteeWonen, gemeente) extra ingezet op het vergroten van de
sociale weerbaarheid van de bewoners. Fysieke maatregeten worden getroffen, een
buurtpreventieteam is opgericht e.d.

Ats extra inzet op politioneel vtak (tijdetijk) nodig is in een wijk, dan is dat in eerste instantie
een aangelegenheid van de Basisteamdriehoek. Het is dus niet logisch om daarover in eerste
instantie aan de bel te trekken bij het ministerie. ln het geval dat er Rijksmiddeten beschikbaar
gesteld worden, zouden wij eerder inzetten op preventie en sociaaleconomische versterking
van het wijkdeet. Daarnaast zijn wij de bewoners van de wijken aan het mobiliseren om zelf
zaken in eigen hand te nemen en dat komt van de grond.
Samengevat: nee, we gaan niet naar het ministerie maar pakken het op als lokaal bestuur met
de benodigde netwerkpartners. Daarnaast wordt fors ingezet op burgerparticipatie.

Zodra de actuele cijfers daar aanleiding voor geven, wordt er zeker extra ingezet door de
diverse partijen.

Saskia Schenk-Dekkers
Wethouder Vitale wijken en dorpen


