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Beste mevrouw, meneer,
Ten aanzien van de motie RM015-0047 over de wijkaanpak deelden wij u mee dat het Stedelijke Vernieuwingsbeleid
herijkt wordt in 2017. Met deze brief willen wij u informeren over de actuele stand van zaken.

Hoe ziet de huidige integrale wijkaanpak eruit?
Met de budgetten die het ministerie van VROM in het verleden beschikbaar heeft gesteld, heeft de gemeente Bergen
op Zoom een aantal grootschalige integrale wijkaanpakken opgezet. Dit is op dit moment de manier om de
leefbaarheid in (kwetsbare) wijken aan te pakken. De integrale wijkaanpak wordt gekenmerkt door grootschalige
fysieke ingrepen waarbij tevens verbinding wordt gezocht met de sociaal-maatschappelijke, economische en
duurzaamheidsopgaven in de betreffende wijk.
Veel van deze aanpakken zijn inmiddels (vrijwel) afgerond. De integrale wijkaanpak in Gageldonk-West, zoals die nu in
samenwerking met Stadlander vorm heeft gekregen, is nog wel in volle gang en is hiervan een goed voorbeeld. Op 19
april heeft u van de voortgang van deze aanpak tijdens de raadsexcursie in de wijk kennis kunnen nemen en zijn
tevens de onderzoeksrapporten 'Sociale veerkracht’ en Telos/Lemon aan u gepresenteerd.

Noodzaak tot herijking integrale wijkaanpak
Aandacht voor leefbaarheid in wijken en kernen is geen opgave die eens in de zoveel tijd langskomt, maar een
voortdurend proces. Met continue aandacht hebben voor de leefbaarheid is de verwachting dat grootschalige fysieke
ingrepen, zoals we die in het verleden zijn gestart, minder noodzakelijk zijn. Ook het op dit moment ontbreken van
rijksoverheidsmiddelen maakt dat we anders moeten gaan kijken naar integrale stedelijke vernieuwing.
Het college wil dan ook graag nieuwe mogelijkheden verkennen, zodat de opgaves in het kader integrale stedelijke
vernieuwing, ondanks het ontbreken van nieuwe budgetten, doorgang kan blijven vinden. Dit is een van de actiepunten
(nr. 28) uit het collegeuitvoeringsprogramma (Cupro). Dit sluit tevens aan bij de prestatieafspraken met Stadlander en
bij de aanbevelingen van het in 2015 gehouden rekenkameronderzoek over de uitvoering van toekomstige stedelijke
vernieuwingsopgaven.

Wat hebben we gedaan aan de herijking van de wijkaanpak?
Naar aanleiding van de Leefbaarheidsmonitor (Lemon/Telos) en het onderzoek Sociale Veerkracht hebben Stadlander
en gemeente het initiatief genomen om nogmaals goed te kijken naar de leefbaarheid in wijken en kernen en waar
nodig in gesprek te gaan met inwoners en partners en acties te ondernemen. Hiertoe heeft het college op 19 juni jl.
besloten het procesvoorstel Uitvoeringsagenda Leefbaarheidsagenda vast te stellen. Dit heeft als doel om dit jaar te

komen tot een concrete uitvoeringsagenda waarmee wordt beoogd om de leefbaarheid in de wijken en kernen op korte
en langere termijn op een integrale manier samen met onze partners en inwoners op peil te houden.

Wat gaan we dit jaar nog doen?
Het college zal samen met Stadlander een eerste aanzet maken tot het opstellen van een Uitvoeringsagenda
Leefbaarheid. Dit doen zij op basis van de onderzoeksrapporten Sociale Veerkracht en Leefbaarheidsmonitor Lemon.
Na prioritering van de opgaven zal uitvoering worden gegeven aan de meest urgente opgaven. Hierbij worden
inwoners en andere partners betrokken. Gedacht wordt aan het inzetten van de methode waarderend vernieuwen.

Hoe wordt de raad betrokken?
In het najaar zullen wij de raad, in een gevoelens peilende vergadering, de Uitvoeringsagenda Leefbaarheid
voorleggen. Ook zal worden aangesloten bij de reguliere verantwoordingsproces van het collegeprogramma.

Wat zijn de financiële consequenties?
Op dit moment loopt de integrale wijkaanpak nog volgens bestaande afspraken en budgetten. Op verschillende
gebieden (zowel fysiek als maatschappelijk) wordt er inzet gepleegd in de wijken, ook in die wijken waar de scores op
onderdelen achterblijven. Bij de uitvoeringsagenda Leefbaarheid is de inzet om alles binnen de huidige budgetten en
personele inzet te realiseren.

Tot slot
Met de Uitvoeringsagenda Leefbaarheid wordt een eerste stap gezet naar een nieuwe aanpak van stedelijke
vernieuwing. Waar mogelijk richten we ons daarbij op opgaven van een kleinere omvang, om processen eenvoudig te
houden en sneller te kunnen realiseren. Belangrijk is om te realiseren dat niet alles tegelijk kan. Het is belangrijk om in
overleg met partners te prioriteren. Vervolgens wordt in gesprek met omwonenden/ gebruikers/eigenaren overlegd over
de zaken die aangepakt moeten worden, wat de partners hieraan bijdragen en wat de buurt zelf wil aanpakken.
Met dit deze brief hopende wij voldoende ingegaan te zijn op uw motie en beschouwen wij hiermee uw motie als
afgedaan.

Vragen?
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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