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Geachte heer, mevrouw,
Inleiding
In de brieven van 24 mei (U17-007055) en 28 juni (1)17-009141) hebben wij u geïnformeerd over de uitvoeringsagenda
Leefbaarheid. In deze brief informeren wij u over de voortgang.
Wat verstaan wij onder leefbaarheid?
Leefbaarheid is een verzamelterm vooreen reeks van factoren (o.a. voorzieningen, veiligheid, openbare ruimte,
sociale cohesie) die gezamenlijk bepalen hoe mensen hun woon- en leefomgeving waarderen. Leefbaarheid kan dan
ook gedefinieerd worden als de mate waarin de omgeving aansluit bij de wensen en behoeften van de mensen die er
wonen. Binnen de leefbaarheidsagenda worden vooral die acties en werkzaamheden opgenomen die aansluiten bij de
wensen en behoeften van de inwoners in de wijken en kernen. Beleid dat betrekking heeft op individuele problematiek
zoals bijvoorbeeld schulden, armoede en zorg maken geen onderdeel uit van de uitvoeringsagenda Leefbaarheid.
Wat verstaan wij onder de leefbaarheidsagenda?
De leefbaarheidsagenda is een dynamische uitvoeringsagenda voor alle wijken en kernen in Bergen op Zoom met als
doel het verbeteren van de leefbaarheid. We houden daarbij rekening met de korte termijn en de lange termijn doelen.
Wij werken hierbij nauw samen met inwoners en onze partners zoals Stadlander en WijZijn Bergen op Zoom.
Monitoring
De voortgang van de in de uitvoeringsagenda genoemde acties (aanpak) en de resultaten van de acties (output)
worden jaarlijks gemonitord. Uw raad wordt hier jaarlijks over geïnformeerd. De leefbaarheid in de wijken en kernen op
het niveau van outcome wordt gemonitord door middel van de onderzoeken Sociale Veerkracht van Telos en de
leefbaarheidsmonitor Lemon. Deze twee onderzoeken zijn overigens richtinggevend waar het gaat om de prioritering
van de wijken en kernen.
Met wie werken we samen?
De behoefte van de inwoners van de wijken en kernen zijn richtinggevend waar het gaat om de prioritering van acties
en werkzaamheden, uiteraard rekening houdend met budget. Hiervoor gaan we met inwoners in gesprek, ook om te
bespreken wat zij zelf kunnen bijdragen aan de leefbaarheid.
Wij trekken bij de leefbaarheidsagenda samen op met Stadlander en de integrale gebiedsteam van WijZijn Bergen op
Zoom zodat hun werkzaamheden en de gemeentelijke werkzaamheden zowel sociaal-maatschappelijk als fysiek
gebied (openbare ruimte en bebouwing) op elkaar worden afgestemd. Werkzaamheden, bijvoorbeeld de reguliere

werkzaamheden uit de planning van realisatie en beheer, worden waar mogelijk integraal opgepakt door ‘werk met
werk’ te maken.
Wat hebben wij gedaan afgelopen iaar?
Het afgelopen halfjaar is een ambtelijk werkgroep geformeerd die bemenst wordt door werknemers van Stadlander en
de gemeente, zowel vanuit het fysieke als sociale domein. Er zijn afspraken gemaakt over de structurele afstemming
op proces en uitvoering. Ook op bestuurlijk niveau zijn zowel de portefeuillehouders van het fysieke als sociale domein
betrokken bij de uitvoeringsagenda leefbaarheid. Daarnaast zijn de eerste oriënterende buurtgesprekken, in
samenwerking met WijZijn Bergen op Zoom, opgestart in de Hofjes (Langeweg).
Wat gaan we nog doen?
Zoals hierboven aangegeven zijn de wensen en behoeften van inwoners richtinggevend bij de keuze voor bepaalde
werkzaamheden. Gemeente en Stadlander gaan daarom in 2018, samen met andere maatschappelijke organisaties,
het gesprek aan met de inwoners over hun wensen en behoeften waar het gaat om leefbaarheid.
We beginnen in de wijken die prioriteit hebben vanuit de onderzoeken Sociale Veerkracht van Telos en de
leefbaarheidsmonitor Lemon. Gezamenlijk bekijken we met inwoners en partners wat er moet gebeuren en wat
iedereen kan bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid. Vervolgens vertalen we dit in concrete acties die
bijdragen aan de te bereiken doel.
Rol van het college I de raad
Wij zien de uitvoering van de leefbaarheidsagenda als een verantwoordelijkheid van ons college. Wij houden u als
gemeenteraad frequent (halfjaarlijks) op de hoogte door middel van overzicht van de voortgang en aanpassingen in de
leefbaarheidsagenda. Dit ter kennis name.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek
- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657.
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