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leefbaarheid in wijken en kernen

Geachte raadsleden en duoburgerleden,
In het Collegeuitvoeringsprogramma (Cupro) 2016 is opgenomen de leefbaarheid in wijken en kernen in stand te houden.
Hiervoor wordteen plan van aanpak opgesteld om te Komen tot actualisatie van de 'sociale kaart' van wijken en kernen.
Op basis van de geactualiseerde informatie zal verder bepaald worden welke stappen er nodig zijn om de leefbaarheid in
wijken en kernen op peil te houden. In het Cupro 2016 is aangegeven dat de Gemeenteraad door middel van een
Collegebrief hierover in het eerste kwartaal wordt geïrformeerd. Helaas is ons dit niet tijdig gelukt. Over de aanpak die
ons voor ogen staat willen wij u nu met deze brief info'meren.
Onderzoeksbureau Telos heeft, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, een rapport opgesteld en eind mei 2016
uitgebracht over de 'Sociale veerkracht in Brabant'. O schoon een nadere analyse nog gemaakt moet worden, laat het
rapport zien dat Bergen op Zoom een belangrijke opgave heeft waar het gaat om het tegengaan van achterstanden.
Bergen op Zoom behoort, volgens het onderzoek, tot ie top 5 van gemeenten in Brabant met de meeste achterstanden
op de terreinen Werk, Inkomen, Gezondheid, Opleidirg, Huisvesting, Veiligheid en Woonomgeving. Alleen Helmond,
Tilburg, Eindhoven en Roosendaal scoren nog iets hoger ^ slechter).
Dit rechtvaardigt eens te meer ons voornemen tot actualisatie van de sociale kaart van wijken en kernen. Verdiepend
onderzoek is namelijk nodig om te zien in welke wijken en kernen en op welke terreinen bijsturing/ontwikkeling van beleid
en uitvoering nodig is. Daarom hebben wij onderzoeksbureau Telos verzocht om een verdiepend onderzoek te doen naar
de sociale veerkracht in de wijken en kernen van Bergen op Zoom. De onderzoeksmethodiek is overeenkomstig die voor
het onderzoek van 'Sociale veerkracht in Brabant' is gebruikt en baseert zich voornamelijk op feitelijke gegevens.
Tevens wordt er, o.a. met woningbouwcorporatie StafJlander, een leefbaarheidsonderzoek (Lemon) uitgevoerd. Lemon
is een belevingsonderzoek wat wil zeggen dat het om meningen van bevraagden gaat. De uitkomsten van het
leefbaarheidsonderzoek en van het onderzoek naar je sociale veerkracht in Bergen op Zoom worden bij elkaar
gebracht. Zo kunnen objectieve gegevens (feiten) en subjectieve gegevens (beleving) met elkaar worden vergeleken.
Op basis van de rapportages wordt op een verantwoorde wijze bijsturing/ontwikkeling van beleid en uitvoering mogelijk
gemaakt. Zodra de onderzoeksrapportages gereed zijn, zullen wij u hierover nader informeren. Naar verwachting zal dit
in het vierde kwartaal van 2016 zijn.
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Wij vertrouwen er op u hiermee voor het moment voldoende te hebben geïnformeerd.
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