
Verantwoordingstijd  
Met nog een aantal weken tot de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen is het tijd voor verantwoording. In 2014 is 
er op basis van ons verkiezingsprogramma gestemd op D66 Etten-Leur. Deze punten zijn terecht gekomen in 
een coalitie programma en daar is het College met ondersteuning van de coalitie partijen mee aan de slag 
gegaan. In totaal zijn dat 104 punten geworden die duidelijk genoeg zijn dat we hierop hebben kunnen handelen 
in de afgelopen vier jaar. Iedere week zullen wij een tiental punten aan de orde stellen om transparant te laten 
zien wat wij als fractie en partij gedaan hebben voor al deze 104 punten. 

 

Deel 1 
 

We luisteren naar de wensen van de mensen en zetten actief in op het (nog) beter leren kennen van hun behoeftes. 

 Onze afdeling en fractie is verbonden met veel verenigingen en organisaties. Wij zijn aanwezig bij allerlei 

evenementen en laten ons gevraagd en ongevraagd zien om vooral te luisteren naar wat er speelt. Wij zijn 

daarom goed op de hoogte van wat er speelt binnen Etten-Leur. Daarnaast doen we regelmatig mee met de 

landelijk “in gesprek met” actie waar we met inwoners in gesprek gaan over allerlei onderwerpen. 

 

We gaan slimme verbanden tussen diverse partners tot stand brengen. 

 Onze fractie heeft de nieuwe beleidsactualisatie ondersteund. Deze beleidsactualisatie zorgt ervoor dat we 

niet naar ieder stukje beleid apart kijken, maar zeker ook naar het totale geheel kijken. Hierdoor worden 

slimme verbanden beter zichtbaar en bij de voorgesprekken die door de ambtelijke organisatie gevoerd 

worden met de diverse organisaties worden deze verbanden direct ingezet. 

 

We werken aan het tot stand komen van een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen onze 

inwoners, gemeente, professionele instellingen en maatschappelijke organisaties. 

 Met de nieuwe manier van subsidiëren wordt er gekeken naar de eigen verantwoordelijkheid van 

verenigingen. Wanneer financiële hulp nodig is dan wordt er eerst gekeken naar wat de vereniging of 

organisatie zelf kan. Ook onze inwoners die aangewezen zijn geweest op zorg moeten eerst in hun eigen 

omgeving kijken of de hulp noodzakelijk is of dat dit op een eenvoudige manier binnen de eigen kring op te 

lossen is. 

 

De gemeenteraad wil binnen een jaar een communicatiebeleidsplan vaststellen waarin kaders worden afgesproken 

waaraan goede communicatie, zowel kwalitatief als kwantitatief, minimaal moet voldoen en waarin de rol van 

advies- en cliëntenraden wordt vastgelegd. 

 Dit is en punt dat nooit af is. De communicatie is al zeker 14 jaar een punt waar onze fractie zich hard voor 

gemaakt heeft. Het gaat al een stuk beter, maar ook in de komende raadsperiode zal daar op aandacht voor 

moeten blijven. Deze periode zijn er al veel slagen gemaakt bij het betrekken van inwoners bij nieuwe 

plannen en nieuwe regels die voor veel van onze inwoners van belang zijn. 

 

  



De partijen willen dat het college hiertoe met voorstellen komt en wil verder dat één collegelid het 

communicatiebeleid in portefeuille krijgt 

 In deze periode is de burgemeester aangewezen als verantwoordelijk collegelid voor het 

communicatiebeleid. 

 

Wij zetten in op een verdere democratisering van de regionale samenwerkingsverbanden door initiatieven te nemen 

met als doel de betrokkenheid en invloed van de gemeenteraad op regionale samenwerkingsverbanden te 

vergroten. 

 De fractie van het APB heeft binnen de coalitie dit punt vooral aangevoerd. Nadat er vooral veel ingezet is op 

informatie over de samenwerkingsverbanden is deze raadsperiode vooral ingezet op meer invloed. Nog in de 

voorlaatste raadsvergadering hebben wij een voorstel om op een andere manier om te gaan met regionale 

samenwerking gesteund en aangescherpt. Ook dit is een onderwerp dat nog vele jaren aandacht nodig 

heeft. 

 

De gastvrijheid van de gemeente wordt geïntegreerd in alle kanalen (fysiek, telefonisch en digitaal) van de 

gemeentelijke dienstverlening. 

 Op initiatief van D66 Etten-Leur zijn er gastvrouwen en gastmannen aanwezig in de ontvangsthal om 

bezoekers te begeleiden met alle nieuwe digitale kanalen die beschikbaar zijn. Wij willen dat er niemand 

naar huis gestuurd wordt om het daar op de computer op te gaan zoeken. Ook mensen die wat minder 

handig zijn met deze middelen moeten binnen het stadskantoor ondersteund worden. 

 

Bij het vragen van gegevens is het uitgangspunt dat gegevens die al bij de gemeente en/of andere overheden bekend 

zijn niet nogmaals gevraagd worden. 

 Een eerste stap die we hierin gemaakt hebben is dat we vooral alleen de noodzakelijke gegevens vragen. Bij 

de decentralisatie van de jeugdzorg heeft onze fractie zich gebogen over de gegevens die gevraagd en 

noodzakelijk zijn. Dat is een eerste stap om de vraag om gegevens te beperken. Op basis van privacy zijn 

koppelingen tussen systemen niet mogelijk, maar een goed en veilig gebruik van SUWINET geeft al veel 

mogelijkheden om gegevens te delen. Op ons initiatief zijn hier protocollen ingevoerd die dit gebruik regelt 

en de controle mogelijkheden geeft zodat er geen ongeoorloofd gebruik mogelijk is zonder dat dit gezien 

wordt.  

 

Identiteitsfraude wordt voorkomen. 

 Het college heeft hiervoor extra budget gevraagd en gekregen om hier extra op in te zetten. Dit is ook een 

onderwerp dat steeds voldoende aandacht verdiend. 

 

Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om met reclamebeleid extra inkomsten te genereren 

 Hier hebben we te weinig bereikt de afgelopen tijd. Het sponsoren van openbaar groen en rotondes wordt 

door de meerderheid van de gemeenteraad gezien als klein bier. Dus de opbrengsten zijn te laag ten 

opzichte van de investeringen die gedaan moeten worden. Andere gemeenten doen het wel, dus wellicht 

komt er een tweede kans voor de partijen die hier wel in geloven om dit in de volgende periode door te 

kunnen zetten met een concrete berekening en aanpak.  

  



Deel 2 
 
Er wordt actief ingezet om zoveel mogelijk (project)subsidies binnen te halen. 

 Hier wordt pro actie gekeken wat de mogelijkheden voor subsidie zijn. Dit heeft voor een 
aantal substantiële bijdragen gezorgd. De laatste is de 2 ton subsidie die bijgedragen heeft tot 
een beter en energiezuinige verlichting in het buitengebied. 

 
De gemeenteraad wil dat er voor het hele grondgebied van de gemeente actuele bestemmingsplannen 
gelden. 

 De gemeenteraad is hiermee helemaal op schema. Er zijn geen verouderde 
bestemmingsplannen meer. 
  

De behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen wordt regionaal bekeken. 
 De gemeente Etten-Leur heeft geen eigen visie neergelegd en laat dit over aan 

gemeenschappelijke organisaties zoals RWB en het Rewin.  
 

Er dient beleid ontwikkeld te worden hoe om te gaan met (langdurige) leegstand van bedrijfspanden en 
winkels. 

 Dit is op dit moment wel geregeld, maar ligt vast in diverse regels en manieren van aanpak. 
Onze fractie heeft aangegeven dat dit qua uitvoering voldoende is, maar dat nog steeds een 
keer vastgelegd dient te worden in een convenant. Dit zorgt ervoor dat de huidige aanpak 
duurzamer wordt en niet te pas en te onpas aangepast wordt. 

 
De gemeente gaat er – samen met alle partijen die een rol spelen op de woningmarkt – alles aan doen 
om de woningmarkt vlot te trekken. 

 Op dit punt zijn we door de marktwerking ingehaald. De huizenmarkt heeft zichzelf vlot 
getrokken. Onze gemeente heeft zich daar ook goed op voorbereid zodat er bij het aantrekken 
van de markt al projecten gestart waren om gelijk in de nieuwe vraag te kunnen voorzien. 

 
De gemeente neemt initiatieven gericht op multifunctioneel gebruik van gemeentelijke gebouwen, 
ruimten van scholen, clubgebouwen, sportvelden en sportkantines op momenten dat de 
hoofdgebruiker ze niet nodig  heeft. 

 De gemeente heeft verschillende initiatieven opgestart, maar die komen nog niet allemaal 
goed tot hun recht. De inrichting van De  Linde en de vernieuwde afspraken met ’t Turfschip 
hebben goed bijgedragen aan het multifunctioneel gebruik. De samenwerking met andere 
eigenaren van diverse gebouwen zorgt nog wel voor een niet optimaal gebruik. Deze manier 
van werken verdient nog wel wat uitbreiding. Ook sportverenigingen krijgen meer ruimte om 
hun accomodaties meer en multifunctioneel te gebruiken. 

 
Vraag en aanbod van gemeentelijk vastgoed moet op elkaar aansluiten. De rest wordt afgestoten. 

 De gemeente heeft gebouwen zoals De Linde en ut Proathuys afgestoten, in beheer gegeven bij 
de gebruikers en is in verre onderhandeling met De Drempel. 

 
De gemeente ziet voor zichzelf een actieve rol bij de uitvoering van het energieakkoord. 

 De gemeente heeft het initiatief getoond voor de oprichting van een Energie coöperatie. Bij de 
onderhandeling voor de ontwikkeling van woonhuizen worden er door de gemeente 
duurzaamheidsafspraken gemaakt die  in dienst staan van het energieakkoord. 
  

Om te zorgen voor een veilige woon-, werk- en leefomgeving wordt een integraal veiligheidsplan 
opgesteld, waarin – naast de verschillende vormen van veiligheid – tevens aandacht besteed zal 
worden aan de diverse handhavingaspecten. 

 Het nieuwe veiligheidsplan staat op de agenda en zal binnen afzienbare tijd aangeboden 
worden aan de gemeenteraad. 
 

  



Er wordt door het college een discussienota voorbereid met alle voors en tegens van het open houden 
of sluiten van de coffeeshop. 

 De discussie heeft op de agenda gestaan en reeds tweemaal verschoven omdat op de geplande 
avonden niet alle agendapunten behandeld konden worden. Op 5 of 6 februari zal deze 
discussie gevoerd worden en gezien het gemeentelijk onderzoek is er geen reden gevonden om 
het huidige beleid aan te passen. 

 

Deel 3 
We zetten in op het voorkomen van overlast door zwerfafval en hondenpoep. 

 De afgelopen jaren is hier op twee manieren aandacht voor geweest. Ten eerste is bij het 
vaststellen van de tarieven de mogelijkheid voor veel soorten afval om deze gratis te brengen 
bij de milieustraat en het tweemaal gratis wegbrengen van een halve kuub rest afval uitgebreid 
en behouden gebleven zodat er voldoende legale mogelijkheden tot storten zijn die niet direct 
geld kosten. Ten tweede is er een regionale aanpak voor het controleren en opsporen van 
illegale storingen. Deze samenwerking heeft een positief effect op het terugdringen van de 
hoeveelheid zwerfafval. Bij de toezichthouders heeft afvaldumping en hondenpoep extra 
prioriteit. 

  
We zetten in op het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

 Bij het herzien van alle verkeersborden is er gekeken naar nut en noodzaak van deze borden. 
Dit heeft geresulteerd in het vaak verwijderen van borden die de situatie onduidelijk maken, 
maar soms ook vroeg om een nieuw bord of het herplaatsen van een bestaand bord. 

  
De gemeente spant zich in voor het doortrekken van een noord - zuid verbinding met de bus naar 
Zevenbergen 

 Op verzoek van de gemeenten Moerdijk en Etten-Leur werd eind 2015 de Buurtbus-dienst 
gestart om te zorgen voor een rechtstreekse verbinding met het openbaar vervoer tussen 
Zevenbergen en Etten-Leur. Moerdijk en Etten-Leur namen allebei een deel van de kosten van 
deze proef voor hun rekening. Half 2017 is besloten om deze lijn op te nemen in de reguliere 
dienstregeling. 

 
Alle wijken worden de komende periode getoetst aan de geldende parkeernormen. 

 Er is voor de gehele gemeente een onderzoek gedaan naar de bestaande normen en 
parkeerdruk. Op basis van deze uitkomsten is er een nieuw parkeerbeleid geformuleerd. Dit 
heeft gezorgd voor een uitgebreid vergunningsgebied met gratis eerste vergunningen. 
 

Er wordt gestreefd naar verruimde openstelling van de parkeergarage in het centrum, mits de hieraan 
verbonden extra kosten kunnen worden gedekt. 

 De openingstijden zijn aangepast aan het werkelijk gebruik van het centrum. Wanneer 
openingstijden of activiteiten vragen om een verruiming dan worden die voor dat moment 
ingesteld. Hierdoor is er een dynamische werking van de openingstijden waardoor de kosten zo 
laag mogelijke blijven en de parkeergarage open is op de momenten dat het gewenst is. 

 
Het project ‘Water weg” wordt volledig afgerond. 

 Dit project is volledig naar alle tevredenheid afgerond. 
 
Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de milieueffecten en naar de financiële aspecten van het 
vervangen van (duur) openbaar groen door ander (goedkoper) openbaar groen. 

 Deze manier van werken is opgenomen in de reguliere planning van nieuwe groen gebieden en 
bij het herstructureren van bestaande groen. Er wordt niet actief gehandeld op het aanpassen 
van groen omdat dit onnodige kosten met zich mee zou brengen. 

 
  



De gemeente onderzoekt welke maatregelen nodig zijn om mantelzorgers en vrijwilligers te 
ondersteunen. 

 Er is onderzoek geweest naar de behoefte van ondersteuning. Hier is uitgekomen dat er geen 
standaard antwoord is op deze vraag. De gemeente heeft daarom besloten om een aantal 
manieren van ondersteunen in te zetten. Men kan gebruik maken van een waardering op basis 
van een geldelijke vergoeding of een dienst in natura. Men kan ook gebruik maken van diverse 
ondersteuning trainingen en cursussen. 
 

De kosten verbonden aan de drie decentralisaties maar ook de te bereiken en bereikte 
maatschappelijke effecten moeten vanaf het begin transparant in de planning en control cyclus worden 
opgenomen. 

 Dit heeft de afgelopen periode veel voeten in de aarde gehad. Aan het einde van 2017 is er 
door het College een bijeenkomst geweest om de gemeenteraad te informeren over de 
geldstromen. Deze rapportage moet nog opgenomen worden in de jaarlijkse rapportage van de 
gemeente, maar uiteindelijk is er inzicht gegeven over de uitgaven in de drie decentralisaties. 

 
De gemeente daagt de vijf O’s uit om in overleg met de jongeren zelf, zo nodig samen met de 
gemeente, activiteiten voor jeugdigen tot 18 jaar te organiseren. 

 De uitdaging is gedaan met heel weinig resultaat. Vanuit een door de gemeenteraad gesteund 
initiatief van leerlingen van de KSE en Munnikenheide College zijn er twee jaren achter elkaar  
een activiteit georganiseerd speciaal voor deze doelgroep. 

 

Deel 4 
De bouw van de brede scholen wordt afgerond. 

 De laatste school wordt op dit moment gebouwd waarmee dit punt is afgerond. 
 
Onderzocht wordt of ook het speciaal onderwijs een plaats kan krijgen in de brede scholen. 

 Dit onderzoek is afgerond en heeft geresulteerd in een brede school waarbinnen ook het 
speciaal onderwijs een plaats krijgt. Dit zal zorgen voor betere samenwerking. 
 

Er wordt een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van de al gerealiseerde brede scholen. 
 Deze evaluatie is uitgesteld naar een tijdstip waarbij alle brede scholen klaar zijn.  

 
Voortijdig schoolverlaten moet actief worden tegengegaan. 

 In de vastgestelde onderwijs agenda is er een prominent aandachtspunt opgenomen om dit 
probleem aan te pakken. Er is niet alleen aandacht voor, maar hier is ook een budget 
gekoppeld om te zorgen dat er ook een actieplan uit voortkomt. 

 
De gemeente gaat actief op zoek naar partners om samen met hen potentiële mogelijkheden (MEC) te 
onderzoeken. 

 Een MEC met daarin alle faciliteiten is losgelaten. Hiervoor zijn er afspraken gemaakt met een 
aantal aanbieders van MEC faciliteiten zoals zorgboerderij Bremberg het natuurmuseum van de 
stichting IVN en Menmoerhoeve. Hierdoor is er binnen de gemeente wel voldoende aanbod, 
alleen niet beschikbaar op één locatie. 

  
De gemeente stimuleert en ondersteunt waar mogelijk maatschappelijke stages in het voortgezet 
onderwijs. 

 Na een proefperiode heeft de gemeente zich teruggetrokken uit dit project. Maatschappelijke 
stage wordt door het onderwijs meer ingevuld met stage plaatsen die direct een relatie met de 
opleiding hebben. 

  
  



Sportverenigingen moeten zoveel mogelijk op eigen benen staan en worden hiertoe betrokken bij 
beheer en onderhoud van hun accommodatie. 

 Met alle sportverenigingen (en andere maatschappelijke organisaties) zijn gesprekken geweest 
over de wijze en hoogte van subsidiëren. Uitgangspunt is zelfredzaamheid en hulp is niet altijd 
direct een financiële hulp. 

 
Aan het college wordt gevraagd met voorstellen voor een nieuw evenementenbeleid te komen. 

 Dit is samen met een nieuw subsidie beleid vastgesteld. Een van de uitgangspunten is de 
administratieve last voor organisaties die evenementen organiseren. Hierin zijn een groot 
aantal aanpassingen gedaan zoals o.a. de meerjarige vergunning. 

 
Er wordt een onderzoek ingesteld naar de baten en lasten van het invoeren van toeristenbelasting om 
de opbrengst daarvan in te zetten voor het bevorderen van het toerisme. 

 Dit onderzoek is uitgevoerd. Ondanks de positieve uitslag van dit onderzoek is er in 
meerderheid van de raad besloten om geen toeristenbelasting in te voeren. Volgens ons een 
gemiste kans omdat er tot nu toe nog steeds geen investeringen gedaan worden in deze sector. 

 
Wijkontwikkelingsplannen voor iedere wijk, waarin fysieke en sociale onderwerpen in onderlinge 
samenhang worden bezien, zijn aan het eind van deze raadsperiode beschikbaar. 

 Voor alle wijken zijn er wijkontwikkelingsplannen beschikbaar. 
 

Deel 5 
De vier woonservicegebieden moeten verder worden ontwikkeld en gecommuniceerd met de vijf O’s. 

 Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat er niet meer direct gesproken wordt over vier 
woonservicegebieden maar over 2 wijkteams die voor alle ondersteuning en het verzamelen 
van signalen zorgen. Hierin werken de professionals intensief samen. 

 
Het faciliteren van de vorming van een innovatiefonds 

 Dit is ondanks de inzet van de D66 fractie niet ingevoerd. Bij de discussie is er vaak verwarring 
geweest met een ondernemersfonds. Wij wilde graag een echt innovatiefonds dat zonder 
garantie van terugbetaling ingezet kan worden om nieuwe producten, diensten en plannen te 
kunnen ontwikkelen.  

 
Het stimuleren van een ondernemersfonds voor de winkelgebieden. 

 De gemeente heeft haar uiterste best gedaan om de versnipperde winkeliersverenigingen op 1 
lijn te krijgen. Ook de communicatie met de twee grote vastgoed eigenaren in het 
winkelcentrum heeft veel aandacht gehad. Dit begint zich langzaam te vertalen in betere 
samenwerking, maar dit blijkt een project dat nog vele jaren van investering vraagt. 

 
Het invoeren van parkmanagement voor de bedrijventerreinen en kantoorlocaties. 

 Dit is deze periode vooral overgelaten aan de ondernemers zelf. Wel zijn een aantal locaties 
gewezen op de mogelijkheden om op andere plaatsen te parkeren. Een echt parkmanagement 
is niet ingevoerd, maar er is ook gebleken dat dit niet direct noodzakelijk is. 

  
Het samen met de horecaondernemers en andere belanghebbenden in beeld brengen van de 
meerwaarde van het opstellen van een horecabeleid 

 De structuurvisie detailhandel en horeca wordt geactualiseerd en met de horeca wordt 
regelmatig gesproken. Zo is het terrassenbeleid aangepast waardoor er meer ruimte is 
ontstaan. Ook is de horeca goed betrokken geweest bij de evaluatie van het 
evenementenbeleid. 
Ook met de detailhandel wordt regelmatig gesproken en er zijn regionale afspraken gemaakt 
om de winkelgebieden te verdichten en gezond te houden. 

 
  



 
Samen met de ondernemers wordt de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt gestimuleerd. 

 Samen met onderwijs en bedrijfsleven is er een symposium georganiseerd om deze twee 
werelden dichter bij elkaar te brengen. Op deze dag zijn gegevens, visies en contacten 
gewisseld. Men zoekt elkaar op en deze aanpak verdient herhaling in de komende periode. 

 
Het Werkvoorzieningschap West-Brabant dient zich te ontwikkelen tot een mensontwikkelbedrijf 

 De WVS heeft plannen gemaakt om zichzelf om te vormen tot een leerwerkbedrijf. Hoewel 
deze plannen erg laat gevormd zijn en men nu pas begint met de uitvoering hiervan is de 
organisatie op de goede weg.  

  
Behoud en verbetering kwaliteit en efficiëntere dienstverlening. 

 Onder aandrang van de D66 fractie is er een betere digitale dienstverlening. Daarbij is er extra 
ondersteuning beschikbaar in het stadskantoor om onze inwoners die iets minder handig met 
de digitale producten zijn te ondersteunen. Niemand wordt naar huis gestuurd om het daar op 
hun eigen computer te regelen. Mensen worden ter plekke geholpen en ondersteund. 

 
De gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie gaan meer naar buiten om ‘op locatie’ 
onderwerpen te bespreken. 

 Dit is voor een aantal zaken goed gebeurd. De herstructurering van het van Bergenplein of de 
aanpassing van het Schoonhoudt. De laatste paar maanden is de gemeenteraad ook meer op 
werkbezoek gegaan. De D66 fractie is vaak op bezoek gegaan bij inwoners en organisaties  
In de laatste vergadering van het Seniorenconvent is besloten dat er ook een keer in de Nieuwe 
Nobelaer en ’t Turfschip vergaderd gaat worden door de gemeenteraad. 

 
 

Deel 6 
 
We willen onderzocht hebben of het ongeacht eventuele politieke afsplitsingen vastgelegd kan worden 
dat het aantal burgerleden in deze raadsperiode maximaal 21 bedraagt. 

 Besloten en vastgelegd is dat het totaal aantal burgerleden gemaximaliseerd is. Bij eventuele 
afsplitsing dient er overeenstemming te komen over de hoeveelheid burgerleden er door de 
afsplitsing meegenomen mag worden. Hierdoor is dit doel behaald. 

  
Inwoners kunnen erop rekenen dat de gemeente correct reageert op brieven en klachten, of deze nu 
mondeling, schriftelijk of digitaal zijn ingediend. 

 Wij hebben de afgelopen 10 jaar een dossier bijgehouden van niet correcte en late reacties van 
de gemeente. De verantwoordelijkheid van deze communicatie is in handen gelegd van de 
burgemeester en heeft geleid tot een substantiële verlaging van inkomende klachten. 

 
We verwachten binnen een jaar van het college een procesvoorstel voor het schrappen van regels die 
overbodig zijn en/of niet te handhaven zijn. 

 Samen met de afdeling heeft de gemeenteraad een sessie gehouden om te kijken of een 
gemeente willen zijn met veel of zo min mogelijk regels. Helaas hebben de andere fracties 
weinig bijgedragen, maar heeft de D66 fractie een groot aantal regels aangedragen om te 
herformuleren of te schrappen. Een groot aantal van die regels zijn hiermee geschrapt. Een 
aantal zijn op verzoek van de handhavers blijven bestaan. 

 
Alle gemeentelijke diensten zijn digitaal aan te vragen of te raadplegen. 

 Automatiseren is een doorlopend proces dat veel energie en geld kost. De afgelopen jaren zijn 
ene groot aantal diensten gedigitaliseerd. In principe zijn alle diensten nu digitaal aan te vragen 
maar wij willen de komende jaren daarin verder gaan. Dus niet alleen een digitaal formulier 
invullen, maar directe toegang tot de dienst en administratie. 

 



Informatie van de vijf O’s, die al bij de gemeente en/of andere overheden bekend is, wordt hergebruikt 
en niet nogmaals uitgevraagd 

 Daar waar dit mogelijk is wordt dit gedaan overigens wel binnen de regels van de privacy 
wetgeving. De komende jaren moet dit nog verder vorm krijgen. 

 
Inwoners kunnen voor al hun transacties met de gemeente bij één loket, zowel fysiek als digitaal, 
geholpen worden. 

 Voor de standaard aanvragen was dit al geregeld. Voor specifieke aanvragen wordt direct een 
afspraak gemaakt om samen te kijken wat de beste aanpak is.  De dienstverlening is 
verschoven van een formele procedure met veel formulieren en procedures naar een informele 
procedure waarbij er in een vroeg stadium gekeken wordt wat er nodig is. Hierdoor is de 1 
loket functie vanzelf ingevuld. 

 
Het realiseren van één loket voor bedrijven, zowel fysiek als digitaal. Fysiek betekent dit ook dat er één 
vast aanspreekpunt binnen de gemeente is voor ondernemers (een accountmanager). 

 Binnen de gemeente is er 1 aanspreekpunt voor ondernemers. Ze kunnen bij hem terecht voor 
alle vragen en aanvragen die te maken hebben met ondernemerszaken binnen onze gemeente. 

 
Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden tot het koppelen van bestanden, zodat 
geautomatiseerd kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kan plaatsvinden zonder 
administratieve rompslomp. 

 Op alle tot nu toe mogelijke plaatsen is dit inmiddels gedaan. Omwille van de privacy is dit niet 
binnen alle processen mogelijk en bij sommige organisaties zoals UWV en Werkplein wordt er 
met verschillende systemen gewerkt waardoor dit nu technisch nog niet mogelijk is. Dit levert 
niet alleen voor onze inwoners iets op, maar geeft ook voor de organisaties een flinke 
besparing. 

 
De dagelijkse kosten van het vastgoed worden terug gebracht en de opbrengsten voor gebruik van 
gebouwen worden verbeterd. 

 Met gebruikers van gemeentelijke gebouwen is gekeken naar een efficiënter gebruik. Dat heeft 
voor een drietal locaties geleid tot het afstoten van het gebouw en de exploitatie over te laten 
aan de gebruikers. Dit leidt tot een beter gebruik en lagere kosten. Bij de andere locaties die 
nog in het bezit van de gemeente blijven wordt gekeken naar een beter gebruik door een 
aantal locaties af te stoten en hiermee de bezetting van de andere gebouwen te intensiveren. 

  
Jaarlijks wordt in deze raadsperiode een energiebesparing van 2% gerealiseerd ten opzichte van het 
voorgaande jaar 

 Wanneer dit getal alleen geldt voor de ambtelijke organisatie dan wordt die mogelijk wel 
gehaald. Er zijn veel investeringen gedaan in o.a. LED verlichting. Wanneer deze besparing voor 
de gehele Etten-Leurse bevolking zou moeten gelden dan wordt dit waarschijnlijk niet gehaald.  

 

Deel 7 
 

In 2020 is er geen sprake meer van ernstige geluidhinder (> 63 dB). 
 Er is in de afgelopen periode op diverse gebieden gewerkt aan handhaving waar het nodig is. 

Daar waar door verkeer deze geluidsbelasting veroorzaakt wordt wordt gewerkt aan 
maatregelen, sommige lopen nog de komende periode door. Met betrekking tot het sport 
loopt een onderzoek van Pro-rail om de nog resterende overlast aan te pakken met passende 
maatregelen. Het overleg daarover zal pas in de volgende periode verwacht worden. 

 
  



Doelmatige controle en handhaving waardoor overtredingen van wet- en regelgeving worden 
voorkomen dan wel beëindigd en preventieve werking plaatsvindt. 

 Er is een nieuw beleidsdocument VTH (vergunning, toezicht en handhaving) opgesteld 
afgestemd met de regiogemeenten om beleid op elkaar af te stemmen. Etten-Leur werkt 
integraal aan handhaving waarbij de verschillende handhavers op een goede wijze 
samenwerken. 

 
Het verbeteren en waarborgen van een goede doorstroming, de leefbaarheid en bereikbaarheid door 
een herkenbare (hoofd)wegenstructuur voor alle weggebruikers in overeenstemming met de 
uitgangspunten van Duurzaam Veilig. 

 Etten-Leur heeft een goed wegennet, de wijken zijn conform Duurzaam Veilig ingericht als 30 
km zones. Wel blijft de oversteek van het spoor een punt van doorlopende aandacht. 

 
Het verkopen van minder efficiënt gelegen stukjes snippergroen aan een direct aangrenzende eigenaar. 

 Er zijn diverse informatieavonden geweest om in de verschillende wijken snippergroen aan te 
bieden. Ook verzoeken vanuit onze inwoners worden positief ontvangen. De verwachting was 
dat er meer gebruik van gemaakt zou worden, maar deze periode zijn er heel wat stukjes groen 
overgedragen en of verkocht aan inwoners. 

 
Het beperken van de hoeveelheid afval en het op een juiste wijze scheiden van het afval gericht op 
hergebruik. 

 De afgelopen jaren is de zogenaamde gratis route op de milieustraat uitgebreid. Er zijn nu heel 
veel stoffen die hergebruikt worden en dus gratis kunnen worden ingeleverd. De afgelopen 
jaren is wel het inleveren van klein elektronisch afval achtergebleven. De D66 fractie heeft daar 
nogmaals aandacht voor gevraagd en hiervoor is nog een extra campagne gevoerd. 

 
De gemeente Etten-Leur spant er zich voor in dat starters voldoende mogelijkheden hebben om in een 
betaalbare huur- of koopwoning te gaan wonen. 

 Bij gebleken behoefte faciliteert de gemeente de realisatie van woonruimte voor 
studentenhuisvesting. Er is de afgelopen periode ingezet in bouwen naar behoefte waarbij naar 
alle doelgroepen wordt gekeken. Zo wordt er meer ingezet op zogenaamde nultreden, tevens 
is in de prestatieafspraken met de woonstichting afgesproken dat er de komende jaren 100 
extra betaalbare woningen worden gebouwd. De komende periode wordt dat wat ons betreft 
voortgezet met ook extra aandacht voor de Middelburg huur. 

  

 
De gemeente Etten-Leur gaat er, samen met alle partijen die een rol spelen op de woningmarkt, alles 
aan doen om de verstopte woningmarkt weer vlot te trekken. 
In Etten-Leur wordt het wonen in de oudere wijken ook voor jongeren aantrekkelijk gemaakt. 

 De woningmarkt is door de veranderende economische omstandigheden en door de bouw van 
betaalbare woning meer dan vlot getrokken. In oudere wijken wordt door stadsvernieuwing 
ook gezorgd voor meer ruimte voor woningen voor starters en jonge gezinnen. 

Deel 8 
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de ruimte in bestemmingsplannen op te rekken in 
relatie tot mantelzorg. 

 De mogelijkheden voor mantelzorgers is eerder door de D66 fractie mogelijk gemaakt. Nu is er 
brede steun voor een uitbreiding hiervan. Met de komende omgevingswet zijn er voor de 
gemeente nog meer mogelijkheden om dit zelf in te vullen. Bij alle voorbereidende discussies is 
hier aandacht voor en alle neuzen staan de juiste richting op zodat dit goed geregeld wordt. 

 
  



De gemeente Etten-Leur streeft ernaar de huisvesting van arbeidsmigranten in regionaal verband op te 
lossen. 

 Etten-leur heeft een goed en sluitend beleid voor huisvesting arbeidsmigranten o.a. bij de 
agrarische bedrijven op eigen terrein. Het beleid is een voorbeeld in de regio. Onze wethouder 
zit daarnaast in de stuurgroep handhaving arbeidsmigranten die toezicht houdt op een juiste 
en humane huisvesting. 

 
Het opgestarte onderzoek naar het multifunctioneel gebruik van de raadzaal wordt gecontinueerd. In 
dit onderzoek worden ook meegenomen het verbeteren van de geluidskwaliteit in de raadzaal en de 
mogelijkheid dat het publiek op schermen documenten (zoals agenda’s, amendementen en moties) 
kan lezen. 

 De raadszaal is bijna exclusief overgedragen aan de Vincent van Gogh Stichting. De ruimte heet 
ook geen raadszaal meer maar de Van Gogh Kerk. De D66 fractie had graag gezien dat er voor 
de gemeenteraad een gepaste locatie zou komen die de plaats van de kerk zou innemen. De 
ruimte in het vergadercentrum is niet gebruiksvriendelijk en heeft geen enkele uitstraling. Er is 
in deze ruimte al wel een uitbreiding geweest van de digitale ondersteuning zoals de schermen 
in de ruimte. 

 
De gemeente Etten-Leur zet in het kader van het inkoopbeleid bewust en gericht in op het bieden van 
kansen aan lokale en regionale (MKB) ondernemers. 

 Alle mogelijkheden die de aanbestedingswet biedt wordt door het regionaal inkoopbureau 
gebruikt. 

 
De gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven voor het instellen van buurtpreventie en 
buurtvaders. 

 Alle initiatieven die in onze gemeente in een aantal wijken zijn aangevraagd zijn gestart.  Helaas 
zijn er ook initiatieven weer gestopt vanwege te weinig aanbod aan vrijwilligers. 

  
De gemeente zet in op het tijdig snoeien van het openbaar groen. 

 Deze periode is hier extra aandacht voor geweest. Bij wijkdoorgangen blijkt ook dat er weinig 
overlast meer is van te laat gesnoeide bossages. 

 
Via een gerichte communicatie stimuleert de gemeente dat achterpaden projecten en het in deze 
achterpaden vervangen van slechte verlichting door LED verlichting, wordt voortgezet door de 
eigenaren. 

 Dit project wordt samen met de woonstichting gedaan, in de meeste wijken zijn de projecten 
inmiddels afgesloten. Het is wel een blijvend punt van aandacht en de komende periode moet 
dit verder doorgezet worden. 

 
De gemeente treedt op tegen het kraken van leegstaande woningen, appartementen en 
bedrijfspanden. 

 De gemeente heeft bij een aantal gesloten panden direct ingezet op sloop. Hierdoor is de kans 
op kraken verminderd. Bij andere panden is er direct ingezet op anti kraak. Hierdoor zijn er de 
afgelopen periode geen panden meer gekraakt binnen de gemeente Etten-Leur. 

 
In samenspraak met de politie zetten wij in op een betere zichtbaarheid van de wijkagent voor de 
inwoners. 

 Hier wordt door de gemeente steeds aandacht gevraagd bij de landelijke politiedienst. Met de 
heropening en goed gebruik van het politiebureau op het stationsplein is de zichtbaarheid van 
politie in het algemeen in Etten-Leur verhoogd. De inzetbaarheid van de wijkagenten blijft 
lastig omdat deze ook steeds ingezet worden voor reguliere diensten binnen het korps. 

 
Er wordt extra aandacht besteed aan de controle op uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in het 
openbaar gebied. 

 Deze extra controle wordt uitgevoerd en heeft al geleid tot het aanspreken van aannemers en 
uitvoerders. Bij 1 van de uitvoerders heeft dat zelfs geleid tot een langdurige rechtsgang. De 
gemeente accepteert niet juist uitgevoerde werkzaamheden niet. 



 

Deel 9 
 

De rommel bij verzamelcontainers moet worden teruggedrongen door het vaker legen van de 
afvalcontainers op de tijdstippen, dat extra aanvoer kan worden verwacht. 

 Hiervoor zijn de afgelopen periode een aantal middelen ingezet. Extra controles van de 
stortplaatsen. Camera controle bij herhaalde illegale stortingen. Wanneer er een melding komt 
van rommel wordt deze sneller opgehaald om de aanzuigende werking te voorkomen. 
Containers zijn uitgevoerd met extra apparatuur waardoor er gemeld wordt wanneer er een 
container vol is. 

 
Er moet meer voorlichting komen voor het afval, dat zonder bijbetaling gebracht kan worden naar de 
milieustraat. 

 Op verschillende wijze wordt er nu gecommuniceerd over de milieustraat. Via de Bode is er 
aandacht voor dit onderwerp. Huis aan huis is er een afval kalender bezorgd en de website 
www.afval3xbeter.nl zorgen voor voldoende informatie over de betaalde en onbetaalde 
stortingen. 

  
De mogelijkheden voor inwoners, om op een laagdrempelige en verantwoorde manier het klein 
chemisch afval in te leveren, moeten uitgebreid worden. 

 Het ophalen van de KCA doos is gestopt. Het storten van klein chemisch afval bij de 
milieustraat is zeer eenvoudig. Alles wordt geaccepteerd en verantwoord verwerkt. 

 
Samen met de partners wonen, zorg, welzijn worden de opgaven gerealiseerd, die vastgesteld zijn in de 
notitie woonservicegebieden Etten-Leur. 

 In een regulier overleg met de partners wordt gesproken over en gezorgd voor het realiseren 
van de opgaven zoals beschermd wonen. Ook wordt er o.a. Met Wonen met gemak ingezet op 
de mogelijkheden om langer in het eigen huis te kunnen blijven wonen. 

 
De gemeente faciliteert activiteiten om dementerenden vroegtijdig te signaleren en om 
dementerenden en hun omgeving te ondersteunen. 

 De gemeente heeft uitvoeringsprogramma’s gemaakt om het signaleren van dementie te 
bevorderen. Met acties in het winkelcentrum, actieve communicatie naar buiten wordt hier 
regelmatig aandacht voor gevraagd. Samen met zorgorganisaties zoals Avoord worden er 
dementie cafés georganiseerd om het probleem bespreekbaar te maken en te houden. 

 
De gemeente richt een kwalitatief goed jeugdzorgstelsel in, in overeenstemming met de vastgestelde 
visie en inrichtingskader in het kader van de transitie van de jeugdzorg en draagt zorg voor regionale 
afstemming ten behoeve van passend onderwijs. 

 In de laatste cyclus van deze raadsperiode is het vervolg op het nieuwe jeugdbeleid 
vastgesteld. Etten-Leur is binnen de regionale samenwerking een trekkende kracht in het 
formuleren van dit nieuwe beleid. Het nieuwe beleidsplan geeft aan dat we als gemeente goed 
op weg zijn. We zijn nog niet klaar, maar in tegenstelling tot veel andere gemeenten is het in 
Etten-Leur goed onder controle. 

 
Meer jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie. 

 In 2017 heeft de gemeenteraad samen met het onderwijsveld de Onderwijsagenda vastgesteld. 
Een prominent onderdeel is aandacht voor schoolverlaters. Zowel het onderwijs als de 
gemeente Etten-Leur heeft hier budget voor vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat er ook echt 
aangepakt gaat worden. 

 
  

http://www.afval3xbeter.nl/


De gemeente gaat in samenspraak met de sportverenigingen stimuleren dat vrijwilligers voor 
verenigingen actief worden en blijven. 

 De gemeente is in deze periode van geldautomaat omgevormd naar partner voor onze 
sportverenigingen. Dat betekent dat we samen met de verenigingen kijken naar wat er nodig is. 
Hierdoor is er o.a. geïnvesteerd in een betere vrijwilligerscentrale die met een goed digitaal 
platform zorgt voor een beter koppeling van vraag en aanbod. 
 

De gemeente stimuleert inwoners tot het nemen van initiatieven om de leefbaarheid van hun wijk te 
verbeteren. 

 Jaarlijks zijn er veel initiatieven door inwoners en organisaties die bijdragen aan de 
leefbaarheid van de wijken en versterken van de sociale structuur. De initiatieven krijgen van 
gemeente en college de ruimte en worden waar nodig ondersteund. Dr is een eigen budget om 
snel te kunnen handelen om de initiatieven tot een succes te brengen. 

 
De mogelijkheden voor hergebruik en collectief gebruik van voorzieningen, waaronder scootmobielen 
en rolstoelen, worden gestimuleerd. 

 De invulling van de WMO is niet meer het recht hebben op een voorziening, maar het zorgen 
voor een oplossing. Bij een aanvraag wordt niet direct in de catalogus een voorziening 
uitgereikt, maar wordt er gekeken naar de beste oplossing. Deze oplossing kan ook resulteren 
in een hergebruik van middelen die ergens anders beschikbaar zijn. 

 
Wij kijken naar de bereikbaarheid van het ELZ loket op basis van de behoefte bij inwoners die 
maatschappelijke ondersteuning vragen. 

 Met een tevredenheidsonderzoek is gekeken naar de bereikbaarheid van het ELZ loket. Dit 
heeft niet geleid tot een aanpassing van de toegang. Wel is de locatie in het Stadskantoor 
veranderd zodat bezoekers niet het hele gebouw door hoeven, maar direct bij de ingang het 
ELZ loket kunnen bezoeken. 

 
Er wordt beleid ontwikkeld om de vrijwilligers die vluchtelingen en asielzoekers in Etten-Leur 
ondersteunen waar nodig te ontlasten. 

 Gesprekken met deze vrijwilligers geeft aan dat hun werk op een groot aantal onderdelen 
verbeterd is. Er is meer ondersteuning vanuit vluchtelingenwerk en er is voldoende 
ondersteuning vanuit Surplus om het werk voor deze vrijwilligers goed behapbaar te houden. 

 
We willen via het sportbeleid stimuleren, dat alle inwoners meer gaan bewegen. 

 Dit is een reeds bestaand beleid van onze gemeente. Deze periode is dit goede beleid 
doorgezet waardoor het vanuit cijfers zichtbaar is dat sport binnen onze gemeente leeft en dat 
er voldoende aanbod en vraag is. 

 
We zetten in op een preventief beleid door voorlichting aan jongeren te geven over gevaren van 
overgewicht, roken, alcohol en drugs. Ook seksuele voorlichting maakt onderdeel uit van dit beleid. 

 Samen met de GGD en Surplus is er de afgelopen periode veel aandacht geweest voor 
preventie. Bij de laatste rapportage is gebleken dat we hier op de goede weg zitten. In het 
begin van de raadsperiode zijn er veel problemen met drank en GHB gebruik geconstateerd, 
maar dit blijkt na 4 jaar op alle fronten gedaald. Dat is natuurlijk niet alleen vanuit gemeentelijk 
beleid, maar ook onderwijs en landelijke campagnes hebben voor dit goede resultaat gezorgd.  
 

AED apparaten worden beter zichtbaar, beschikbaar en bereikbaar 
 Samen met een burgerinitiatief is er binnen de bebouwde kom een dekkend netwerk van AED 

apparaten. Voor de toekomst moet er nog gezorgd worden voor een financiële dekking van de 
exploitatie, maar de eerste stap is gezet. 

 
  



Twee maal per jaren voeren gemeenteraad en college overleg met leerlingen van het voortgezet 
onderwijs over activiteiten voor jongeren tot 18 jaar. 

 Dit is op een versnipperde manier uitgevoerd. Individuele raadsleden hebben gesprekken 
gehad met jongeren. Ook Collegeleden hebben gesprekken gehad met jongeren op de twee VO 
scholen in onze gemeente. Er zijn vanuit de raadswerkgroep twee initiatieven van jongeren 
begeleid. Deze hebben geleid tot een feest in ’t Turfschip en de Color-run. 

  
De gemeente bevordert in samenwerking met Onderwijs en Ondernemers voldoende werkgelegenheid 
en bevordert zelfstandig ondernemerschap. 

 De gemeente heeft diverse activiteiten georganiseerd om lokale ondernemers bij elkaar te 
brengen. Voor beginnende ondernemers is er extra ondersteuning georganiseerd om deze 
starters goed te begeleiden en helpen met de eerste stappen. De koppeling met onderwijs is 
wat achtergebleven. 

 
Iedereen, die is aangewezen op een bijstandsuitkering, doet naar vermogen iets voor zijn/ haar 
uitkering en levert daarmee een bijdrage aan de samenleving. 

 Binnen het Werkplein Hart van West-Brabant worden deze aandachtspunten geformaliseerd. 
Vanuit de uitdaging zijn er al heel veel mensen die een bijstandsuitkering hebben aan de slag. 
Wij vinden ook dat dit een vrijwillige bijdrage moet blijven, maar dat er wel steeds aandacht 
voor moet blijven. 

  
De gemeente draagt zorg voor het terugdringen van bijstandsfraude. 

 Dit wordt uitgevoerd door de uitvoeringsorganisatie Hart van West-Brabant. Resultaten geven 
aan dat hier goed op gestuurd wordt en dat het aantal bijstand fraudeurs dalende is. Het feit 
dat deze dienst nu onder verantwoordelijkheid van de gemeente uitgevoerd wordt zorgt voor 
een betere controle.  

 
Wij bevorderen dat marktpartijen een dekkend glasvezelnetwerk aanleggen in heel Etten-Leur. 

 Veel ondernemers zijn inmiddels aangesloten op een glasvezelnetwerk aangesloten. Deze 
ambitie moet gezien de technische ontwikkeling omgezet worden naar een dekkend 
breedbandnetwerk. De snelheden via draadloze GSM netwerken en bestaande koper 
aansluitingen zorgen ervoor dat de noodzaak voor glasvezel minder aan de orde is. 

 


