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Inleiding 

Allereerst wil het College haar waardering uitspreken over de aanpak van het Rekenkamerrapport. 

Door het uitnodigen van een gekwalificeerde visitatiecommissie en de gevoerde gesprekken met de 

bewoners en alle partijen die werkzaam zijn in HDVL is in een zeer kort tijdbestek een rapport 

opgesteld met grote praktische waarde. Ook de timing is goed omdat het aansluit bij het opstellen van 

Wijkontwikkeling 3.0.  

Gezamenlijke bespreking in de Raadscommissie Maatschappij van 1 december a.s. onderstreept dit.  

Enige kanttekening is dat het rapport meer een impressie is (weliswaar professioneel), dan het 

resultaat van een grondig onderzoek. Over de doelstelling van de visitatie is het rapport dan zelf ook 

helder: “voornamelijk om te stimuleren, te inspireren en te leren”. 

 

Algemeen perspectief B&W 

Het coalitieakkoord “@Breda” en de voorjaarsnota 2012 “Bred@ Verdient het” zijn helder over de 

wijkontwikkeling: “we willen breder inzetten op wijkontwikkeling in onze stad … gericht op wat er 

speelt in de wijk”. Tegelijkertijd willen we ook meer verantwoordelijkheid leggen bij de bewoners 

zelf. Ook is duidelijk dat het programma wijkontwikkeling meer geïntegreerd moet worden in het 

reguliere werk. Dit om de slagvaardigheid, integraliteit en verankering te vergroten. Ook bij het 

bepalen van de operationele prioriteiten binnen de diverse beleidsonderwerpen zoals Jong@Breda en 

Meedoen@Breda zullen de wijkontwikkelingswijken extra prioriteit krijgen. Verder zal alles in het 

werk worden gezet om overlap binnen en buiten de gemeente te voorkomen en integraal samenwerken 

tussen de diverse partijen te bevorderen. Het visitatierapport ziet het college dan ook als een 

belangrijke steun in de richting die het college met het @Breda en Bred@Verdient heeft uitgezet.  

 

Reactie 

Het rapport bevat naast een toelichting op de aanpak: bevindingen, conclusies en aanbevelingen. De 

onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn zeer divers, zoals: jeugd, werk,veiligheid, sturing, 

fysieke opgaven, overleg. Verder staat het functioneren van de gemeente in de genoemde 

hoofdstukken en onderwerpen centraal en komen ook de bewoners en de professionele partners aan 

bod.  

 

In het rapport staan concrete aandachtspunten en adviezen. Een aantal worden reeds ter harte 

genomen. In deze reactie wordt m.n. ingegaan op de 6 aanbevelingen van het rapport: 

1. Breng meer focus aan, kies voor werk en voor de jeugd; 

2. Wees consequent: wijkgericht werken kent geen afwezigen; 

3. Geeft professionals doorzettingsmacht in de wijk – vermijd nodeloos overleg; 

4. Denk creatief na over de economische mogelijkheden in en van de wijk; 

5. Geef bewoners meer dan inspraak, geef ze ook mogelijkheden om daadwerkelijk 

verantwoordelijkheid te nemen; 

6. Gemeente: neem een actieve sturende rol 

Opzet: aanbevelingen worden eerst verduidelijkt met een paar citaten uit het rapport en vervolgens 

wordt de reactie van het college gegeven. 

 

Aanbeveling 1: Breng meer focus aan, kies voor werk en voor de jeugd; 

 “Over de noodzakelijke speerpunten bestaat grote overeenstemming: focus is vooral nodig op 
werk en op de jeugd en dan wel op de gehele keten jeugd-onderwijs-werk-veiligheid. Op deze 
terreinen moet steviger doorgepakt worden. De doorlopende onderwijslijnen en de stap naar 
werk zitten nog niet goed in de wijk en vooral voor 12-18 jarigen bestaat nog weinig een 
effectieve structurele aanpak.”(p.15) 

 

Het college onderschrijft de behoefte aan focus en maakt daarin dezelfde keuzes. Als randvoorwaarde 

voegt het college wel toe dat de wijk – als basisvoorwaarde –schoon, heel en veilig moet zijn. 
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In Verdien@Breda heeft het College voor 2012 al nadrukkelijk opgenomen dat de inspanningen en 

budgetten die worden ingezet voor de buitenruimte, participatie, jeugd en veiligheid dusdanig worden 

ingezet dat het een bijdrage levert aan de wijkontwikkeling. Door samenbundeling van reguliere 

budgetten, ontstaat focus en versnelling. Bij het operationaliseren van de beleidskaders Jeugd@Breda 

en Meedoen@Breda (werk en  participatie) zal deze afweging en de vertaling naar de wijken gemaakt 

worden. Komende periode zal deze inzet nader geconcretiseerd worden. In het rapport wordt de 

Rotterdamwet als mogelijk instrument genoemd. Het is een zeer zwaar middel om situaties die de 

leefbaarheid in bepaalde gebieden bedreigen te voorkomen. Het college zal ook deze mogelijkheid 

meewegen bij de bepaling van het gewenste instrumentarium.  

Ook de inzet voor de wijkeconomie waar nu samen met de corporaties en het Human Capital 

programma (onder meer inzet van ondernemerscoaches) veelbelovende stappen worden gezet, zal 

nader worden geconcretiseerd. Tot slot dient tevens bedacht te worden dat iedere wijk zijn eigen 

gestapelde en complexe problematiek heeft en dat de focus hierdoor per wijk ook anders kan liggen. 

 

Aanbeveling 2: Wees consequent: wijkgericht werken kent geen afwezigen; 

  “Intern binnen de gemeente is wijkontwikkeling in een aparte programmaorganisatie 

ondergebracht. Dat heeft als voordelen dat gerichte aandacht voor en concrete coördinatie en 

inzet in de wijkontwikkeling tot stand is gebracht. Wijkgericht en vraaggericht werken is 

evenwel nog lang niet binnen alle directies/afdelingen standaard. Deze kanteling moet nog 

plaatsvinden, overigens ook binnen de bestuurlijke setting van het college. De integrale 

aanpak zou niet door één wethouder, maar door het gehele college uitgedragen moeten 

worden.” (p.14) 

 “Het valt de commissie op dat nog niet alle relevante partners zich hebben gecommitteerd aan 

de integrale wijkaanpak en dat belangrijke partners, zowel op sturingsniveau, als op 

uitvoeringsniveau in de wijk ontbreken, i.c. Sociale Zaken en Economische Zaken.”(p.9) 

 

De aanpak van dit College kenmerkt zich door het leggen van (nieuwe) verbindingen, het stimuleren 

van samenwerking en het aangaan van partnerschap. Dit doet zij vanuit de overtuiging dat de aanpak 

van maatschappelijke problematiek en stedelijke uitdagingen vragen om een nieuwe verdeling van 

verantwoordelijkheden tussen burgers, ondernemers, het onderwijsveld, maatschappelijke partners en 

de overheid. In de wijkontwikkeling is inmiddels een goede basis gelegd als het gaat om aanwezigheid 

en samenwerking van bij de wijk betrokken partners. Het College deelt de bevinding van de 

Rekenkamer dat de verbinding met het onderwijsveld, ondernemers en politie daarin nog sterker 

gelegd kan worden.  

De gemeente neemt in het kader van deze nieuwe aanpak ook haar eigen rol onder de loep. Integrale 

initiatieven en samenwerking van partijen vragen ook om een integrale afweging en reactie vanuit het 

stadskantoor. In dat kader is het tevens relevant dat de gemeentelijke organisatie  thans 

gereorganiseerd wordt vanuit een inhoudelijke motivatie om de stad, haar burger en de wijken beter 

van dienst te kunnen zijn. En gedreven vanuit behoefte aan integrale sturing. Een ambtelijke 

organisatie met minder schijven, minder afdelingen en minder losstaande programma‟s. Voor het 

programma Wijkontwikkeling geldt dat deze per 1 januari 2012 volledig geïntegreerd is in de nieuwe 

ambtelijke lijnorganisatie. Hierdoor is de kans dat er nog “afwezigen” zijn zeer gering. Voor de 

strategische en tactische invulling van wijkontwikkeling is binnen de directie Ontwikkeling de 

afdeling Wonen en Samenleven verantwoordelijk. Voor operationele kwesties komt er binnen de 

directie Beheer één afdeling Wijkzaken. Daarnaast wordt door de bundeling van beleid in één directie 

Ontwikkeling de integrale sturing en afweging steviger dan voorheen 

 

De twijfel dat de integrale aanpak van de wijkontwikkeling niet door het gehele college wordt 

uitgedragen, is voor het College niet herkenbaar. Wijkontwikkeling heeft een duidelijke plek in het 

coalitieprogramma van dit stadsbestuur. Uitgangspunt is maatwerk, soms is dat op regionaal niveau, 

soms op stedelijk , soms op buurt/wijk niveau en soms zelfs alleen op projectniveau. We staan nog wel 

voor de uitdaging om de integrale aanpak – waar deze gewenst is - ook daadwerkelijk binnen en 

buiten de gemeentelijke organisatie steviger te realiseren. Het omleiden van subsidiestromen en 

overlegverbanden kosten nu eenmaal tijd. Grote stappen worden nu gezet met Meedoen@Breda en de 

reorganisatie van de gemeentelijke organisatie. Het College heeft er dan ook vertrouwen in dat zij 
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reeds in de geest van de aanbeveling handelt, maar realiseert zich ook dat dit voorlopig aandacht blijft 

vragen. De wethouder Wijkontwikkeling heeft hierin in en namens het College een belangrijke 

coördinerende rol alsmede die van bewaker van het gedachtegoed. 

 

Aanbeveling 3: Geeft professionals doorzettingsmacht in de wijk – vermijd nodeloos overleg; 

  “Door de vele overleggen en de stroperigheid van regels en bureaucratie ontstaat 

vermoeidheid. Op sommige punten moet nu juist snel en hard doorgepakt worden om resultaat 

te zien. Voeg meer samen, overleg efficiënter”.(p.13) 

 “De commissie vraagt zich af of Breda de continuïteit kan garanderen, ook naar bewoners en 

de partners toe, die nodig is voor een structurele inbedding van een echt integrale aanpak. Dit 

vereist visie en focus, een andere relatie met betrokken organisaties (geen subsidierelatie, 

maar volwaardige partners) en duidelijkheid naar alle partners toe. Deze duidelijkheid 

ontbreekt nu bij veel partners en bewoners.”(p.14) 

 

Beleidsinhoudelijk vormt Meedoen@Breda het uitgangspunt van de gemeente Breda. Daarin wordt 

uitgegaan van de eigen kracht en talenten van bewoners en hun sociale netwerken. Voor hen die 

daarop niet terug kunnen vallen, worden maatschappelijke partners en professionals ingeschakeld om 

de benodigde ondersteuning en zorg te bieden die nodig is. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening 

gehouden met de specifieke situatie, stapeling van problematiek, in de ontwikkelwijken. De gemeente 

geeft daar in aanloop naar 2012 bijvoorbeeld heel concreet invulling aan door in de subsidieuitvraag 

expliciet op te nemen dat aanvragers inzichtelijk maken hoe zij rekening houden in hun aanbod met de 

resultaten van de Wijkmonitor. Het College heeft er vertrouwen in dat de verworvenheden, de 

„parelprojecten‟ uit de wijkontwikkeling inmiddels voldoende draagvlak hebben voor structurele 

inbedding bij de samenwerkende partners en waar passend bij de uitgangspunten zoals hierboven 

genoemd ook met (gedeeltelijke) subsidieondersteuning vanuit de gemeente. 

Het College deelt de bevinding van de Rekenkamer dat de samenwerking tussen partners en 

professionals in de wijk nog veel aan synergie en effectiviteit kan winnen. In het kader van de 

gemeentelijke reorganisatie, draagt de gemeente daar zelf actief aan bij door per wijk naar buiten te 

treden via 1 wijkprojectmanager en 1 wijkbeheerteam. In haar huidige samenwerkingsverbanden wil 

de gemeente samen met de partners op zoek naar efficiënter en effectiever overleg en samenwerking. 

In het uitvoeringskader Wijkontwikkeling 3.0 zal deze ambitie worden verwoord, de concrete 

vertaling moet plaatsvinden in de respectievelijke wijkuitvoeringsplannen.  

We nemen de aanbeveling zoals gezegd graag over; maar dat betekent gelukkig niet dat we de 

afgelopen jaren geen vorderingen hebben gemaakt. We noemen in dit geval twee voorbeelden: 

De Stadsmariniers zijn geïntroduceerd: bij uitstek professionals op het gebied van veiligheid met 

doorzettingsmacht. 

Het Centrum voor jeugd en gezin Breda (CJG)  is actief bezig met een omslag naar meer doen en 

minder overleggen. In alle Bredase wijken zijn vanaf dit schooljaar schoolcjg-ers actief: zij zijn 

aanspreekpunt voor de scholen, maar ook voor andere partners in de wijk en natuurlijk voor jeugd en 

ouders. Bij de CJG-ers kan iedereen terecht voor vragen over opvoeden en opgroeien. Zij vormen een 

tandem met de intern begeleider van de school, bieden zelf een groot deel van de advisering en 

ondersteuning aan jeugd en ouders of roepen de hulp in van een CJG collega die werkzaam is in de 

wijk. Doordat alle CJG professionals in 1 bepaald gebied werken (ipv door heel de stad), kennen zij 

elkaar. Het zijn bekende CJG gezichten die elkaar en andere partners zoals de wijkagent met een 

telefoontje weten te vinden om met elkaar te sparren of afspraken te maken. Door deze nieuwe 

werkwijze hoeft er minder overlegd  te worden. 

 

Aanbeveling 4: Denk creatief na over de economische mogelijkheden in en van de wijk; 

 Hoge Vucht-Doornbos-Linie is niet zozeer een verzorgingsgebied met problemen, maar ook 

een economische entiteit. Er gaan allerlei geldstromen in om: uitkeringen, zorggelden, 

onderhoudsgelden, nieuwbouwgelden, noem maar op. Zoals dat in veel meer problematische 

wijken in het land het geval is, wordt daar eigenlijk nauwelijks systematisch over nagedacht: 

kan het geld dat circuleert niet ook besteed worden aan het verminderen van de sociaal-

economische en werkgelegenheidsproblemen die de wijk kent? Dat vereist dat op een andere, 

creatieve manier naar de wijk gekeken wordt, waardoor nieuwe mogelijkheden voor werk en 
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werkgelegenheid denkbaar worden, o.a. door ontschotting van geldstromen en meer 

samenwerking met werkgevers. Vooral voor de jongere generatie zijn nieuwe mogelijkheden 

voor werk en werkgelegenheid van belang. Zij dreigen werkloos te worden en zij zien nu 

weinig goede voorbeelden op dat gebied in de wijk. De verlokkingen van de criminaliteit zijn 

daarentegen dichtbij.  

 

Genoemde economische mogelijkheden in aanbeveling 4 zijn tot nu toe nog niet onderzocht. Komende 

periode zal alert gekeken worden naar de economische mogelijkheden van ontschotting van 

geldstromen die her en der in den lande thans worden onderzocht. Het kenniscentrum KEI (stedelijke 

vernieuwing) is op punt zeer actief. Het college is voornemens om het komende jaar hier nader 

onderzoek naar te doen, vooral door te kijken naar mogelijkheden die in andere steden hun waarde 

hebben bewezen zodat snel kan worden beoordeeld of die werkwijze ook in Breda kan worden 

doorgevoerd. 

 

Aanbeveling 5: Geef bewoners meer dan inspraak, geef ze ook mogelijkheden om daadwerkelijk 

verantwoordelijkheid te nemen; 

  “Centraal in het coalitieakkoord staat dat van bewoners meer eigen verantwoordelijkheid 

wordt verwacht. Daarmee is datgene wat goed gaat en goede resultaten oplevert, echter niet 

automatisch geborgd, zo stelt de commissie. Veel bewoners hebben problemen en missen de 

benodigde competenties, zij zullen niet automatisch mee kunnen komen. De commissie stelt 

dat de wijkontwikkeling een publieke zaak is, waarin vooral de gemeente de regie moet voeren 

en de voortvarendheid moet tonen in het doorzetten van een integrale aanpak.”(p.14) 

 

Het college onderschrijft ook deze conclusie en aanbeveling. Het sluit aan bij haar aanpak om burgers 

ook meer eigen verantwoordelijkheid te geven en vanuit eigen kracht te laten meedoen in de Bredase 

samenleving. Ook in de wijkontwikkelingswijken. Denk bijvoorbeeld aan collectief zelfbeheer, 

buurtpreventie, buurtvaders en vrouwenstudio‟s . De mogelijkheden om dit ook daadwerkelijk te 

realiseren cq het wegnemen van hobbels, zijn hier onderdeel van. Wij zijn ons er evenwel ter terdege 

van bewust dat er in de wijkontwikkelingswijken, met name door de gestapelde problematiek en het 

missen van de benodigde competenties, soms extra regie van de gemeente, in samenwerking met de 

diverse partners, mag worden verwacht. Wij geven hier – zie bijvoorbeeld de hier bovengenoemde 

voorbeelden - ook inhoud aan in het reguliere beleid en in Wijkontwikkeling 3.0.  

 

Aanbeveling 6: Gemeente: neem een actieve sturende rol 

  “De integrale aanpak is momenteel nog te veel vanuit het organisatieperspectief (en het 

aanbod) georganiseerd in plaats vanuit het perspectief van de problematiek. Wie voert nu de 

regie in de wijkontwikkeling, wie heeft het voortouw, wie organiseert en coördineert?”(p.9) 

 “Een sterkere en effectieve integrale aanpak vraagt een sterke rol van de gemeente, de enige 

instantie die partijen bij elkaar kan brengen en haar eigen diensten in het gareel van de 

wijkaanpak kan organiseren. In dat opzicht moeten taken, verantwoordelijkheden eens goed 

tegen het licht worden gehouden, ofwel een business process redesign waarin bestaande 

verantwoordelijkheden en overlegsystemen opnieuw kritisch bekeken worden, zodat volstrekt 

helder wordt wie waarvan is, wie eigenaar van welk probleem is, wie wat doet en wie de regie 

voert. Vervolgens zijn afspraken nodig over wie voor welke resultaten verantwoordelijk is. 

Daarbij zullen de huidige verhoudingen losgelaten moeten worden, iedereen draagt als 

volwaardig partner bij aan verbetering van de wijk, ook de bewoners. Aan de gemeente de 

actieve en sturende taak om iedereen bij elkaar te brengen en effectieve organisatievormen 

waar nodig en mogelijk af te dwingen”. 

 

Naast de onder 5 en 1 gegeven reacties over de integrale samenwerking binnen en buiten gemeenten 

wordt hier ook aandacht gevraagd om als gemeente een actieve, sturende rol te nemen.  

Dit vergt een wezenlijk andere rol/positie dan de afgelopen jaren: die van de regisseur. 

Het college onderschrijft de noodzaak van deze verandering. Ontschotting buiten de gemeentelijk 

muren zal immers ook aangestuurd moeten worden. Bijvoorbeeld door bij subsidieverlening 
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samenwerking tussen de diverse partners extra te waarderen, zoals bij de laatste subsidieuitvraag 

wordt gedaan. 

 

Tot slot 

Het college heeft zeer goed kennisgenomen van de rapportage van de Rekenkamer en is inmiddels in 

de uitvoering al behoorlijk in de geest van de aanbevelingen op weg.  Het rapport van de 

visitatiecommissie heeft voldaan aan haar doel om “te inspireren, te stimuleren en te leren”. 


