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1. Inleiding 
 
Leefbaarheid & veiligheid in Oosterhout 
Het thema Leefbaarheid & veiligheid heeft al langdurige aandacht binnen de 
gemeente Oosterhout. Vanaf 1998 wordt er op dit thema samengewerkt. In 
2002/2003 heeft het beleid qua vorm en inhoud op dit thema een nadrukkelijke 
impuls gekregen in de gemeente Oosterhout. Als belangrijke mijlpalen kunnen 
worden genoemd: 
- Het Samenwerkingsplan Veiligheid in Oosterhout (mei 2003) 
- De nieuwe opzet voor integrale veiligheid en buurt- en wijkbeheer (1999) 
- Afspraken binnen het politiedistrict Oosterhout omtrent een sluitende aanpak 

leefbaarheid en veiligheid (2004) 
- De verschijning van de Leefbaarheid- en veiligheidsmonitor Oosterhout (2002, 

2005).  
 
Sindsdien heeft het beleid zich doorontwikkeld. Zo is in 2006 een meerjaren-
beleidsplan Leefbaarheid en Veiligheid opgesteld (2006-2009), nader uitgewerkt in 
een zogenaamd uitwerkingsplan Veiligheid. In de perspectiefnota van 2006 wordt 
bovendien vastgesteld dat veiligheid behoort tot een van vijf typische kenmerken 
van Oosterhout (‘Oosterhout familiestad’). Ten aanzien van het buurtgericht 
werken heeft in 2006 een nadrukkelijke reflectie plaatsgevonden, op basis waarvan 
de werkwijze opnieuw is vastgesteld.  
 
Samenwerking vormt een belangrijke factor in het beleid. Het gaat dan met name 
om de samenwerking tussen de gemeente, de politie, de welzijnsorganisatie 
Merites, de woningcorporatie Cires én de bewoners van Oosterhout. Naast partner 
heeft de gemeente bovendien de regierol op dit thema.  
Deze samenwerking moet leiden tot: 
- Betere aansluiting van het beheer op de behoeften van bewoners 
- Bevordering van betrokkenheid van en participatie door bewoners 
- Goede communicatie tussen bewoners, gemeente en andere partners 
- Verhoging van de veiligheid en het -gevoel van de bewoners.  
 
Evaluatie via de Rekenkamer  
De Rekenkamer West-Brabant onderschrijft het belang van de aandacht voor dit 
thema en wil in de vorm van een evaluerend onderzoek een bijdrage leveren aan 
deze beleidsontwikkeling en/of -uitvoering. Doel van dit onderzoek is te komen tot 
een oordeel over de wijze waarop de (keten)samenwerking verloopt, met 
bijzondere aandacht voor de rol die de gemeente daarbij vervult vanuit de 
hoedanigheid als ketenregisseur. Op basis van de conclusies van dit onderzoek 
doet de Rekenkamer aanbevelingen aan de gemeente.  
 
Leeswijzer  
In hoofdstuk 2 wordt allereerst de onderzoeksopzet bondig toegelicht. Daarna 
schetsen we in hoofdstuk 3 de beleidskaders en de samenwerkingsstructuur 
rondom Leefbaarheid en Veiligheid in Oosterhout. In hoofdstuk 4 staat de 
samenwerkingspraktijk centraal, waarbij de ervaringen en opvattingen van de 
samenwerkingspartners voorop staan. De conclusies en aanbevelingen zijn 
verwoord in hoofdstuk 5.  
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2. Onderzoekskader   
 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet toegelicht. We formuleren eerst de 
centrale vraagstelling. Daarna belichten we de centrale begrippen, waarna de 
vraagstelling van het onderzoek wordt uitgewerkt. Vervolgens wordt kort de 
onderzoeksopzet geschetst. Ter afronding van dit hoofdstuk wordt het 
toetsingskader weergegeven, dat is gehanteerd als leidraad voor de 
dataverzameling, analyse en rapportage van de bevindingen.  
 

2.1. Onderzoeksvragen rekenkamer 

De oriëntatie op de beleidsontwikkelingen in Oosterhout op het gebied van 
leefbaarheid en veiligheid heeft geresulteerd in de volgende onderzoeksvragen: 
A. Welke afspraken zijn binnen de gemeente Oosterhout gemaakt over de keten-

samenwerking binnen het thema leefbaarheid en veiligheid m.b.t. de samen-
werking tussen betrokken organisaties/ inwoners, en de rol van gemeente als 
ketenregisseur? 

B. Worden deze afspraken in praktijk nagekomen? 
C. Leidt de ingezette ontwikkeling tot een effectieve samenwerking in de keten? 

 

2.2.   Centrale begrippen 

Binnen deze vraagstelling staat een aantal begrippen centraal die hieronder worden 
toegelicht.  
 
Leefbaarheid en veiligheid  
 
Buurtbeheer 
Leefbaarheid en veiligheid zijn brede begrippen. Het is voor het onderzoek daarom 
van belang om de begrippen duidelijk af te bakenen. De Rekenkamer heeft zich 
daarbij aangesloten op de inhoud die in Oosterhout zelf hieraan wordt gegeven. Op 
het moment dat dit onderzoek werd gestart werd op de homepage van de 
gemeente bij het thema Leefbaarheid en Veiligheid de volgende toelichting 
gegeven:  
 
”Vanaf 1998 wordt er in Oosterhout samengewerkt in buurt- en wijkbeheer en 
integrale veiligheid. Samenwerking tussen de partners gemeente, politie, Cires, 
Merites, en de bewoners van Oosterhout. Samenwerking die beoogt de integrale en 
gemeenschappelijke zorg voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de 
buurt te vergroten. Samenwerking die moet leiden tot: 
 

 Een beter laten aansluiten van beheer op de behoeften van de inwoners 
 Bevorderen van betrokkenheid van en participatie door bewoners 
 Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening van door de bij buurtbeheer 

betrokken partners 
 Een goede communicatie tussen bewoners, gemeente en andere partners 
 Verhoging van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van bewoners van 

Oosterhout.  
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Op basis van de ervaringen die vanaf 1998 zijn opgedaan met integrale veiligheid 
en buurt- en wijkbeheer is er vanaf december 2003 in Oosterhout een nieuwe 
opzet  voor integrale veiligheid en wijk- en buurtbeheer geïntroduceerd. Een 
nieuwe opzet die het goede behoudt en verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor 
de toekomst biedt”. 
 
Aansluitend hierop wordt het nieuwe model voor het buurtbeheer weergegeven, 
waarbij vier niveaus worden onderscheiden:   
-  buurtoverleggen 
-  wijkteams 
-  regiegroep 
-  stuurgroep. 
 
De keuze voor het onderwerp Leefbaarheid en Veiligheid werd met name op deze 
passages gebaseerd, en heeft de onderzoeksvraag opgeroepen of het in 2003 
gekozen samenwerkingsmodel daadwerkelijk heeft geleid tot integrale en 
gemeenschappelijke zorg voor de kwaliteit van woon- en leefomgeving in de buurt. 
 
 
overige beleidselementen en samenwerkingsvormen 
Met de keuze voor dit thema werd het domein voor het onderzoek bepaald op  
(zie bovenstaand citaat) “de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de buurt”. 
Bij de verdere uitwerking van het onderzoek is gebleken dat, naast het wijk- en 
buurtbeheer, binnen dit domein ook nog andere vormen van samenwerking van 
toepassing waren die daarom ook bij het onderzoek betrokken dienden te worden.  
 
Het gaat hierbij met name om wijkgeoriënteerde elementen op het gebied van 
integrale veiligheid. Voor deze beleidselementen werd de basis gelegd in het 
Samenwerkingsplan Veiligheid van de gemeente Oosterhout. Om een indruk te 
geven van de inhoudelijke reikwijdte van het integrale veiligheidsbeleid van de 
gemeente Oosterhout zijn in het kader op de volgende pagina de velden en 
thema’s benoemd1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
1  Deze velden zijn gebaseerd op zowel het Samenwerkingsplan Veiligheid (mei 2003) als 

het meerjarenplan Veiligheid 2006 t/m 2009. 



 

     Evaluatie samenwerking Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oosterhout 
 

8 

 
Veiligheidsvelden en thema’s 

 
 
Veld: Veilige woon- en leefomgeving 
- Veilig ondernemen/winkelen en uitgaan in het centrum 
- Woninginbraken 
- Geweld (incl. zeden) en overvallen 
- Kleine criminaliteit 
- Leefbaarheid/ veiligheid in de buurt (Probleemgericht werken in en met de 

wijk, Burenoverlast / zuid, Aanhangers/ noord, Integratie verstandelijk 
gehandicapten/ noord, Buurtpreventie / noord, Integratie Marokkaanse 
jeugd/ midden, Wijkgericht werken slotjes/ midden) 

 
Veld: Jeugd en veiligheid  
- Overlast (hangjongeren, bromfietsers)  
- Criminaliteit (preventie, aanpak / repressie) 
 
Veld: Druggebruik en –handel  
 
Veld: Veiligheid bedrijventerreinen  
 
Veld: Fysieke veiligheid  
 
 
 
Geconstateerd werd dat met name de onderwerpen uit het veld “’Veilige woon- en 
leefomgeving” een zodanige inhoudelijke betekenis hebben voor de kwaliteit van 
de woon- en leefomgeving dat ook de op deze beleidselementen bij dit onderzoek 
zijn betrokken. 

 
Ook ten aanzien van deze elementen is en wordt in Oosterhout gestreefd naar 
samenwerking. In het Samenwerkingsplan Veiligheid van 2003 wordt de 
veiligheidsketen centraal gesteld: onder regie van het openbaar bestuur is een 
concrete probleemgerichte aanpak nodig met aandacht voor alle schakels in de 
veiligheidsketen, bestaande uit proactie – preventie – preparatie – repressie – 
nazorg. Het gaat met andere woorden om een integrale aanpak. Integraal betekent 
niet met zoveel mogelijk partijen op zoveel mogelijk terreinen samenwerken. Een 
integrale werkwijze houdt wel in dat er gericht wordt samengewerkt tussen partijen 
m.b.t. een bepaald probleem. 
 
Binnen het beleid van Oosterhout wordt bovendien nadrukkelijk gesproken over 
ketensamenwerking en -regie, gekenmerkt door een samenwerkingsverband 
tussen partijen die zowel zelfstandig als afhankelijk van elkaar functioneren omdat 
ze volgtijdige handelingen uitvoeren. Ketenregie is dan het organiseren en 
ontwikkelen van een betere dienstverlening, zoals ervaren door de cliënten als 
gevolg van een betere afstemming van de activiteiten van de partijen.  
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Niet bij het onderzoek betrokken beleidselementen en samenwerkingsvormen 
De hiervoor omschreven definiëring en afbakening van het onderzoeksdomein 
betekent dat niet alle beleidselementen bij het onderzoek zijn betrokken die 
potentieel tot het thema Leefbaarheid en Veiligheid gerekend zouden kunnen 
worden.  
 
In aansluiting op de binnen de gemeente zelf gehanteerde begripsbepaling  is het 
onderzoek gericht op “de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de buurt”’.Het 
gaat hierbij om sociale veiligheid, sociale cohesie en het beheer van de openbare 
ruimte.  
 
Individuele hulpverlening, zoals die in Oosterhout bijvoorbeeld aandacht krijgt 
volgens het convenant Sluitende Aanpak, vormt, hoewel het wel een vorm van 
ketensamenwerking is geen onderdeel van dit onderzoek. Deze afbakening 
betekent dat niet alle velden uit het Samenwerkingsplan Veiligheid aan bod komen 
in dit onderzoek. Dit onderzoek concentreert zich op (keten)samenwerking binnen 
het eerste veld: “veilige woon- en leefomgeving”. Andere vormen van 
ketensamenwerking vallen daarmee buiten het onderzoek.  
 
 

2.3.   Uitgewerkte vraagstelling  

Hieronder is de onderzoeksvraag van de Rekenkamer nader geconcretiseerd. De 
eerste vraag is gericht op de beschrijving van de feitelijke situatie, en de tweede 
hoofdvraag op de beoordeling hiervan door partijen.  
 
I A Welke (keten)samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen gemeente en 

haar partners t.a.v. leefbaarheid & veiligheid in Oosterhout? 
  
a. Welke doelen zijn gesteld op gebied van de leefbaarheid en veiligheid binnen 

de gemeente Oosterhout in 2003? 
b. Welke rollen, taken en verantwoordelijkheden hebben de diverse partners 

(inclusief gemeente en bewoners)? Zijn deze vastgelegd in een heldere en 
gedeelde procesbeschrijving?  

c. Hoe wordt invulling gegeven aan de rol van de gemeente als ketenregisseur? 
d. Hoe wordt omgegaan met de informatie-uitwisseling tussen partners? 
e. Welke vernieuwing heeft op gebied van de samenwerking sinds 2003 

plaatsgevonden?  
f. In hoeverre is de vraag van de burger een leidend principe binnen de 

afspraken? 
 
I B In hoeverre worden de gemaakte samenwerkingsafspraken daadwerkelijk 

gerealiseerd?  
 
II Hoe effectief is de (keten)samenwerking?  
g. In hoeverre is de leefbaarheid en veiligheid verbeterd in de periode 2002-2006 

uitgaande van de leefbaarheidsmonitor en hoe verhoudt dat zich tot de doelen 
van het veiligheidsplan Oosterhout 2003?  

h. Hoe kijken de samenwerkende partijen aan tegen de nieuwe manier van 
(samen)werken, zowel op niveau van wijkteams als stuurgroep? En heeft deze 
ketensamenwerking geleid tot maatschappelijke opbrengsten in hun ogen?  
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i. Hoe kijken bewoners aan tegen de huidige werkwijze, inclusief hun eigen 
positie en inbreng?  

j. Wat zijn hierbij de succes- en faalfactoren? Concrete onderwerpen zijn:  
- Regie & coördinatie 
- Aanpak (doelen, acties, resultaten) 
- Inzet partijen en middelen.  
 

2.4.   Onderzoeksopzet 
In dit onderzoek staat het perspectief van betrokkenen ten aanzien van de 
samenwerking centraal. Gesprekken zijn daarom een belangrijke informatiebron 
geweest. Er is gesproken met vertegenwoordigers van de gemeente (ambtelijk en 
bestuurlijk), haar samenwerkingspartners en bewoners. Deze informatie wordt 
ondersteund en aangevuld met schriftelijke documentatie. Hierbij is tevens gebruik 
gemaakt van kwantitatieve informatie afkomstig uit de beschikbare leefbaarheids- 
en veiligheidsmonitoren. Om de samenwerking te illustreren, en eventuele gaten of 
juist effectieve oplossingen zichtbaar te maken, is aan de hand van twee 
praktijksituaties de samenwerking concreet in beeld gebracht (zie bijlage 1). 
 

2.5.   Toetsingskader  
We gebruiken voor de oordeelsvorming een toetsingskader, zodat we een – 
geobjectiveerde - beoordeling kunnen geven van het beleid t.a.v. leefbaarheid en 
veiligheid binnen de gemeente Oosterhout gedurende de afgelopen 4 jaar.  
 
 Vraaggerichtheid 

o Zijn instrumenten ontwikkeld en ingezet om de vraag van burgers te 
  achterhalen? 
o Zijn structurele overlegsituaties gecreëerd met burgers? 
o Is de invloed van burgers herkenbaar in doelen en beleid?  
 

 
 Processen 

o Is er sprake van een procesbeschrijving die voor iedereen helder is? 
o Verlopen de processen in de praktijk geordend?  

- Is vanuit iedere partij een goed bereikbaar aanspreekpunt 
aanwezig? 

- Is er gestructureerd aandacht voor evaluatie van de afspraken en 
inzet van overige partijen? 

 
 Verantwoordelijkheden 

o Zijn er vooraf afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en rollen 
van alle betrokken partijen? 

o Heeft de gemeente een sturende rol binnen de processen?  
- Is zij bij de belangrijkste processen betrokken? 
- Heeft zij een bepalende rol (bijvoorbeeld voorzitter) in overleggen? 

 Is er een structuur/situatie gecreëerd waarbinnen mensen worden  
  aangesproken als zij hun verantwoordelijkheden niet oppakken? 
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 Sluitende aanpak/ketensamenwerking 
o Zijn voor de prioritaire thema’s binnen de gemeente vormen van  
  samenwerking c.q. overleg gecreëerd waaraan alle betrokken partijen 
  deelnemen, zodat alle schakels in de keten vertegenwoordigd zijn? 
o Zijn specifieke aanpakken gecreëerd om te zorgen dat voor gekozen 
  doelgroepen niemand buiten de boot valt? 
 

 Signalering 
o Is een situatie gecreëerd waarin signalen vroegtijdig herkend kunnen 
  worden? 
 

 Informatievoorziening 
o Zijn er afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling? 
o Beschikt iedereen over een duidelijke communicatiekanaal voor 

relevante informatie? 
 
Dit toetsingskader heeft - in combinatie met de vraagstelling - richting gegeven 
aan de dataverzameling, analyse en rapportage.  
 
 
De volgende hoofdstukken bevatten de onderzoeksbevindingen, waarbij een 
onderscheid is gemaakt tussen: 
 
- de samenwerkingsstructuur en de doelen daarvan (hoofdstuk 3). 
 
De diverse documentatie krijgt in dit hoofdstuk een centrale plek. Deze schriftelijke 
informatie is vooral gebruikt voor het achterhalen van concrete doelstellingen van 
beleid en de middelen en/of werkwijzen die worden ingezet om deze te 
verwezenlijken. 
 
- de praktische invulling en opvattingen daarover (hoofdstuk 4).  
 
Het onderzoeksmateriaal, afkomstig uit de diverse gesprekken die zijn gevoerd, 
staat in dit hoofdstuk centraal. Dit materiaal geeft namelijk belangrijke informatie 
over de uitvoeringspraktijk en de opvattingen hierover onder betrokkenen, en 
vormt hiermee een belangrijke inkleuring van, of aanvulling op, de 
beleidsdocumenten. Ook worden de burgerijenquêtes hier specifiek gebruikt om 
een indruk te krijgen van de ontwikkelingen in de maatschappelijke problematiek 
(veiligheid en leefbaarheid). 
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3. Doelen en werkwijze rondom leefbaarheid en 
veiligheid   
 
In dit hoofdstuk gaan wij in op de doelstellingen van de gemeente op gebied van 
de integrale veiligheid en leefbaarheid sinds 2002 (wat), en de manier waarop de 
gemeente deze wil verwezenlijken (hoe). We onderscheiden hierbij twee 
tijdvakken: 2002-2006 (terugblik) en 2006-2010 (actualiteit en doorkijk naar 
toekomst). Binnen dit onderzoek worden de doelstellingen op zichzelf niet 
beoordeeld, de uitvoeringspraktijk staat namelijk centraal. De doelstellingen zijn 
hiervoor kaderstellend. 
 
Het tijdvak van deze evaluatie beslaat 2002- 2006. Binnen dit tijdvak heeft het 
beleid op gebied van de integrale veiligheid en leefbaarheid zich in Oosterhout 
(door)ontwikkeld. Hiervoor werd wel gewerkt aan deze maatschappelijke 
problematiek, maar op een minder gestructureerde manier. Bovendien was de 
gemeentelijke rol niet duidelijk ingevuld. Vanaf 2002 is een duidelijke structuur 
aangebracht, waaronder ook de invulling van de gemeentelijke regierol.  
 
In het kader van conclusies en aanbevelingen is het van belang om de actuele 
beleidskaders en ontwikkelingen hierin zoveel mogelijk in beeld te hebben. Daarom 
staan wij in dit hoofdstuk ook stil bij het recente meerjarenplan 2006-2010, 
inclusief het hieraan verbonden uitwerkingsplan Veiligheid uit 2006, als mede bij de 
actuele ontwikkelingen rondom alliantiemanagement.  
 

3.1.   Beleidsdoelstellingen veiligheid en leefbaarheid Oosterhout  

Hieronder betrekken we informatie uit de belangrijkste beleidsdocumenten op 
gebied van de leefbaarheid en veiligheid. Het gaat hierbij niet zozeer om twee 
afzonderlijke beleidsterreinen. De zorg voor de leefbaarheid en veiligheid liggen erg 
in elkaars verlengde, hangen nauw met elkaar samen en lopen soms ook door 
elkaar. Dat laatste blijkt vooral uit de niet consequent toegepaste terminologie. We 
hebben in het vorige hoofdstuk reeds aandacht besteed aan deze samenhang. Hier 
benoemen we de expliciete beleidsdoelstellingen op gebied van leefbaarheid en 
veiligheid.  

3.1.1. Periode 2002-2006 

 
Veiligheid  
 
Als belangrijk vertrekpunt halen we hier de algemene doelstelling van het integrale 
veiligheidsbeleid voor 2003 en 2004 aan: 
 
‘Veiligheidsrisico’s in samenhang en samenwerking met alle betrokken partijen tot 
een aanvaardbaar niveau (terug) brengen, met de nadruk op preventie c.q. het 
wegnemen van de oorzaken op een zo lokaal mogelijk niveau ’ 
 
Het beleid is hiermee vooral preventief en op samenwerking gericht. Het 
aanvaardbare niveau is geoperationaliseerd als het niveau van 1999. Er wordt 
hierbij verwezen naar de resultaten van de burgerijenquête 1999 als ijkmaat. De 
aanpak gaat daarnaast voor een belangrijk deel uit van het wijk- en buurtgerichte 
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werken (vanuit de diverse partners). Naast deze gebiedsgerichte aanpak, is ook 
sprake van een doelgroepgerichte en individueel gerichte aanpak. 
 
Voor de periode 2003 en 2004 is elk thema consequent uitgewerkt volgens een 
vergelijkbaar stramien (format). Hierbij is allereerst aandacht voor de ontwikkeling 
binnen de objectieve cijfers op desbetreffend thema, waarna een beleids-
voornemen wordt geformuleerd. Vervolgens wordt dit nader uitgewerkt in 
doelstellingen, doelgroep, bijdrage betrokken partners met hun positie in de veilig-
heidsketen, activiteiten en worden meetpunten benoemd.  
Bij geen enkel thema wordt de doelstelling gekwantificeerd, maar veelal wordt 
volstaan met termen als ‘vermindering van’.  
 
Er is een witte vlek in 2005 omdat de beleidsplannen niet op elkaar aansluiten. Dit 
blijkt echter een bewuste keuze. De gemeenteraad is medio 2005 per brief 
geïnformeerd over de status van het integrale veiligheidsbeleid. Hierin wordt 
gesteld dat ‘het nog te vroeg is om het plan 2003-2004 te evalueren, gelet op de 
actualiteit waarin zich een aantal zaken bevindt. In verband hiermee hebben wij 
ervoor gekozen om in 2005 nog geen nieuw plan voor twee jaar aan te bieden, 
maar om te gaan werken aan de voorbereiding van een vierjaren veiligheidsplan 
voor de periode 2006-2010. In 2005 zetten wij het beleid voort zoals in 
voorgaande jaren, met accenten op de thema’s jeugdoverlast en veiligheid in de 
binnenstad. ’ 
 
Leefbaarheid  
 
In 1998 is Oosterhout gestart met buurtbeheer nieuwe stijl. In 2002 heeft een her-
oriëntatie plaatsgevonden, waarbij terug en vooruit is geblikt (project Toekomst-
visie Buurtbeheer). De belangrijkste aanbeveling uit dit project is ‘dat de 
communicatie tussen de verschillende partners in buurtbeheer (Cires, Merites, 
politie, gemeente) verbeterd moet worden, zodat de gezamenlijke verant-
woordelijkheid beter uitgedragen wordt. Het contact met de burger moet hierbij 
centraal staan: buurtbeheer is bij uitstek het instrument om te gebruiken voor het 
vraaggericht werken dat de nieuwe gemeentelijke organisatie als uitgangspunt 
heeft gekozen. De contacten met de burger moeten meer op wijk- en/of 
buurtniveau plaatsvinden, zodat de burger een korte lijn kent met de verschillende 
partners. De sociale cohesie kan hiermee vergroot worden.’ 
 
Als hoofddoelstelling van het buurtbeheer per mei 2002 wordt in de Toekomstvisie 
benoemd: ‘het op peil houden dan wel verbeteren van de leefbaarheid van 
buurten’.  
 
Deze hoofddoelstelling wordt geconcretiseerd in: 
- het beheer goed te laten aansluiten op de behoeften van de bewoners. 
- de betrokkenheid van en de participatie door bewoners te bevorderen. 
- de kwaliteit van de dienstverlening door de betrokken partners te verbeteren. 
- een goede communicatie tussen bewoners, gemeente en andere partners tot 

stand te brengen.  
 
Deze doelstellingen zijn niet inhoudelijk en niet meetbaar gemaakt. Het gaat eigen-
lijk vooral om een manier om de leefbaarheid te verbeteren met een nadruk op het 
‘hoe’ in plaats van het ‘wat’.  
 



 

     Evaluatie samenwerking Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oosterhout 
 

14 

 
Regionale invalshoek: sluitende aanpak leefbaarheid en veiligheid 
 
In aanvulling op bovenstaande kaders kan - ter volledigheid - nog worden gewezen 
op de zogenaamde ‘sluitende aanpak van leefbaarheid en veiligheid binnen het 
(regionale) politiedistrict Oosterhout’. De 10 gemeenten binnen dit district zijn van 
mening dat de ketenaanpak beter tot zijn recht kan komen indien ook tussen de 10 
gemeenten goed wordt samengewerkt. Hiertoe is in mei 2004 een convenant 
getekend door alle burgemeester en samenwerkingspartners, zoals OM, GGD, GGZ, 
Verslavingszorg, Jeugdzorg en MEE. Doel hiervan is: 
 
‘Het gezamenlijk oppakken van de problematiek vanuit het oogpunt van de burger’. 
 
Deze regionale samenwerking is bovendien zorggerelateerd (maatschappelijke 
preventie) gezien de voorgenomen realisatie van zogeheten zorgplatforms. De slui-
tende aanpak heeft ook uitsluitend betrekking op deze zorggerelateerde samen-
werking. Daarnaast zijn 5 veiligheidsthema’s benoemd die districtbreed aandacht 
vragen (Jeugd/overlast, Alcohol/drugs, Uitgaan/overlast, Veiligheid evenementen, 
Verkeersveiligheid). Om deze samenwerking goed gestalte te geven is in het eerste 
kwartaal van 2006 een programmamanager aangesteld die de lokale implementatie 
faciliteert of aanjaagt door ondersteuning, ontwikkeling en evaluatie. Hij heeft tot 
taak het verbeteren van de samenwerking tussen de 10 gemeenten van het 
politiedistrict en betrokken partners om te komen tot een sluitende aanpak 
Leefbaarheid en Veiligheid. Hiertoe maakt hij deel uit van de districtelijke 
werkgroep Integrale Veiligheid en Maatschappelijke Preventie, waarin gemeente, 
politie en OM zijn vertegenwoordigd. Kern van zijn taak is de realisatie van 
zorgplatforms. Zijn rol bestaat uit stimulering van de gemeente op afstand (via de 
coördinator integrale veiligheid). Deze functionaris is niet vertegenwoordigd in de 
lokale samenwerkingsstructuur.  
 
De realisatie van de zorgplatforms valt buiten dit onderzoek. Ze worden ook niet 
genoemd in de lokale veiligheid- en leefbaarheidsbeleidstukken. 
 

3.1.2. Periode 2006-2009 

Voor de periode 2006-2009 is de hoofddoelstelling gelijk gebleven, maar in de 
uitvoeringsplannen worden deze doelstellingen van het veiligheidsbeleid  
gekwantificeerd. De doelstelling van het actuele beleidskader luidt: 
 
‘Het aantal meldingen bij de politie met 10% terugbrengen ten opzichte van het 
vierjarig gemiddelde (2002-2005). Jaarlijks wordt de doelstelling (her) bepaald.’  
 
Het beleidskader wordt jaarlijks uitgewerkt in uitwerkingsplannen, met als doel 
jaarlijkse meetbare doelen en resultaten te specificeren per thema. Dit gaat 
gepaard met een evaluatie. De Raad zal elk jaar worden geïnformeerd over de 
behaalde resultaten en acties voor het jaar daarop. Voor 2007 is dit 
uitwerkingsplan (2006) beschikbaar, waarin een belangrijke focus is gelegd op de 
kwaliteit van de binnenstad.  
 
Opvallend in het nieuwe beleid is dat de doelstellingen van het veiligheidsbeleid 
worden gekwantificeerd in termen van een verbetering van de veiligheidssituatie, 
terwijl voorheen sprake was van het vasthouden van het huidige niveau 
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(preventie). De terminologie is overigens verbreed door expliciete toevoeging van 
de term leefbaarheid (maar in feite was dat in het voorgaande plan al impliciet 
meegenomen).  
 

3.2. De samenwerkingsstructuur t.b.v. realisatie doelstellingen 
De samenwerking op gebied van de leefbaarheid en integrale veiligheid krijgt in de 
praktijk grotendeels gestalte via het wijk- en buurtbeheer. Hier geven we een 
(feitelijke) beschrijving van de overleg- en samenwerkingsstructuur binnen het 
wijkgericht werken en het buurtbeheer. Daarna staan we stil bij de overige samen-
werkingsvormen op gebied van de leefbaarheid en veiligheid. 

3.2.1. Buurtbeheer 

Binnen het buurtbeheer wordt sinds 2002 op diverse niveaus samengewerkt tussen 
gemeente (afdeling wijk en welzijn), politie, de woningbouwcorporatie (Cires) en 
het opbouwwerk (Merites). De professionele partners zijn vertegenwoordigd in: 
- de Stuurgroep Leefbaarheid en Veiligheid (Stuurgroep L&V); 
- de Regiegroep Buurtbeheer (RBB); 
- de Wijkteams Zuid, Midden en Noord. 
 
Daarnaast functioneren op buurtniveau de zogeheten buurtoverleggen en/of buurt-
preventieprojecten. Dit zijn bewonersoverleggen.  
De structuur van het buurtbeheer wordt beschreven in de notitie “Werkwijze met 
betrekking tot buurtbeheer in de gemeente Oosterhout (december 2006)”.   
 
Buurtoverleg (frequentie varieert per buurt) 
In de buurtoverleggen worden de bewoners vertegenwoordigd. De overleggen 
vormen voor de partners het ‘oog en oor’ van de wijk. Via deze buurtoverleggen 
worden relevante zaken op het gebied van schoon, heel, veilig en sociaal 
besproken tussen de bewoners en de partners in buurtbeheer. De bewoners zijn 
zelf verantwoordelijk voor een buurtdekkende vertegenwoordiging in het 
desbetreffende buurtoverleg.  
 
Specifieke uitgangspunten hierbij, zoals beschreven in de notitie “werkwijze met 
betrekking tot buurtbeheer” (december 2006), zijn: 
- elk buurtoverleg wordt door de bewoners zelf georganiseerd; 
- de Wijkteams zijn structureel vertegenwoordigd bij de bespreking van  
 relevante agendapunten;  
- door de gemeente beschikbaar gestelde budgetten worden conform de  
 vastgestelde criteria besteed en verantwoord. 
 
Buurtpreventieprojecten zijn feitelijk specifieke vormen van buurtoverleg. Deze 
preventieprojecten hebben een specifiek doel, namelijk: het voorkomen en 
verminderen van onveiligheid in de buurt. Vaak is de directe aanleiding 
woninginbraken in de buurt, maar hierbij kan ook worden gedacht aan auto-
inbraken of hangjongeren. In deze projecten wordt samengewerkt met de politie. 
De samenwerking is verankerd in een convenant. Buurtpreventie kan als voorloper 
dienen van een buurtoverleg. 
 
Er functioneren momenteel 12 buurtoverleggen/ buurtpreventieprojecten.  
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Wijkteam (6 maal per jaar) 
Goede contacten tussen partners zijn van eminent belang. De gemeente en haar 
(kern)partners zijn vertegenwoordigd in de Wijkteams, waarbij elke partij zijn 
eigen vakdiscipline en knowhow inbrengt. Het Wijkteam is er om de burger ‘af te 
helpen van zijn node’ en daar waar mogelijk te (laten) faciliteren in wensen en 
behoeften (Werkwijze met betrekking tot buurtbeheer, december 2006). Het 
zogenaamde ‘dagelijks leed’ wordt adequaat en snel opgelost door de leden van 
het Wijkteam. Daarbij wordt gebruik gemaakt van andere disciplines binnen de 
gemeente en/of derden. Het wijkteam is daarmee een uitvoerend 
afstemmingsplatform. De voorzitter van elk wijkteam fungeert voor de leden van 
het Wijkteam als aanspreekpunt en eventueel als ‘knopen doorhakker’. De drie 
wijkteams worden voorgezeten door de partners: politie, Merites en Cires. 
Specifieke uitgangspunten hierbij zijn: 
- Het Wijkteam laat het buurtoverleg fungeren als spreekbuis van de wijk. 
- Het Wijkteam focust vooral op buurtoverleggen, maar ook signalen van 

individuele burgers of andere groepen kunnen aan bod komen. 
- Het Wijkteam is een operationeel team dat zaken regelt en snelle korte 

klappen maakt. 
- Het Wijkteam maakt gebruik van – en verwijst in voorkomende gevallen door 

naar - het klachtenmeldpunt van de gemeente en/of de partners; komt ‘men 
er niet doorheen’ dan wordt doorgeschakeld naar de voorzitter/ RBB. 

- Het Wijkteam beschikt/de leden van het Wijkteam beschikken over de beno-
digde tijd en budgetten om ‘de korte klap’ te kunnen maken; elke individuele 
medewerker en de desbetreffende eigen organisatie heeft hierin haar eigen 
verantwoordelijkheid. 

- De voorzitter van het Wijkteam brengt specifieke problematiek en/of wijk-
overstijgende zaken in binnen de RBB ter afstemming/besluitvorming.  

 
Vanuit de gemeente vervult de buurtcoördinator een belangrijke verbindende rol 
tussen de gemeentelijke organisatie enerzijds en de bewoners en professionele 
partners anderzijds. Er zijn drie buurtcoördinatoren, voor iedere wijk één.  
 
RBB (9 maal per jaar) 
De Regiegroep Buurtbeheer is het (beleidsmatige) afstemmingsplatform, waar-
binnen de drie voorzitters van de Wijkteams en de gemeente relevante casuïstiek 
met elkaar delen, afstemmen en knopen doorhakken. Dit is tevens het overleg 
waar de gemeente haar regierol invult; de gemeente stuurt dit overleg aan (de 
coördinator wijk en de senior beleidsmedewerker buurtbeheer), en hiermee tevens 
– indirect – de wijkteams. Eind 2006 is besloten dat de RBB jaarlijks een werkplan 
maakt met de werkzaamheden en projecten voor het komende jaar, die onder de 
regie van de RBB worden uitgevoerd. Input hiervoor vormen ook de uitkomsten 
van de burgerijenquête. De RBB bewaakt de voortgang hiervan en koppelt jaarlijks 
terug aan de Stuurgroep L&V. De coördinator integrale veiligheid neemt op ad hoc 
basis deel aan de RBB. 
  
Specifieke uitgangspunten hierbij zijn: 
- Binnen de RBB wordt regie gevoerd over buurtbeheer door elkaar aan te 

spreken op resultaten, verantwoordelijkheden, houding en gedrag.  
- Daar waar nodig worden ten aanzien van specifieke casuïstiek door de RBB 

knopen doorgehakt. 
- De voorzitter van de RBB fungeert voor de voorzitters van de Wijkteams als 

sparringpartner en ‘meedenker’.  
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- De RBB informeert de Stuurgroep L&V inzake de door de RBB genomen 
besluiten en andere relevante zaken met betrekking tot buurt- en wijkbeheer.   

- Binnen de RBB worden beleidsmatige zaken vanuit de diverse organisaties 
afgestemd voor zover deze relevant zijn voor de uitvoering van buurtbeheer. 

- In het inmiddels ingestelde “casuïstiek overleg jongeren in de openbare 
ruimte” in Oosterhout participeren alle partners van het buurtbeheer. Daar 
waar nodig worden zaken afgestemd met afvaardigingen van de wijkteams 
en/of RBB. 

 
Stuurgroep L&V (jaarlijks) 
De Stuurgroep Leefbaarheid en Veiligheid is een afstemmingsoverleg op 
directieniveau. Specifieke uitgangspunten zijn: 
- De Stuurgroep L&V stuurt de RBB aan en draagt deze taken op met 

betrekking tot specifieke thema’s of projecten.  
- De Stuurgroep L&V neemt kennis van zaken zoals die door de RBB worden 

voorgelegd ten aanzien van specifiek aan buurt- en wijkbeheer gerichte 
thema’s en casuïstiek. 

 
Deze Stuurgroep is in 2002 ontstaan uit een fusie van de Stuurgroep Buurtbeheer 
met de Stuurgroep Integrale Veiligheid. Uit de documentatie blijken hiervoor drie 
redenen te bestaan: 
- De raakvlakken tussen buurtbeheer en veiligheid zijn evident; veiligheid heeft 

in de meeste gevallen betrekking op de leefomgeving van de burger. 
- Bij de herstart van het buurtbeheer is deze relatie ook aangebracht bij het 

formeren van de afdeling Wijk en Welzijn, waarin de disciplines integrale 
veiligheid en buurtbeheer bij elkaar zijn gebracht. 

- Er was behoefte aan een nieuw elan, een nieuwe start; de fusie van beide 
stuurgroepen kan hierin een wezenlijke bijdrage leveren.  

 
Hiermee blijkt opnieuw de nauwe samenhang tussen het beleid ten aanzien van de 
leefbaarheid en de veiligheid. De coördinator integrale veiligheid is ondergebracht 
binnen de afdeling Wijk en Welzijn, en neemt vanuit zijn (regie)rol deel aan de 
RBB. De zorg voor de integrale veiligheid is daarmee grotendeels ondergebracht 
binnen het buurtbeheer. Dit Rekenkameronderzoek neemt deze wijkgerichte 
organisatie van het integrale veiligheidsbeleid als uitgangspunt.  
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Schematisch ziet de structuur van buurtbeheer er als volgt uit: 

 
 

 
 
 
 

3.2.2.  (Integrale) veiligheid naast het buurtbeheer  

Dit neemt niet weg dat voor de integrale veiligheid – naast het buurtbeheer – nog 
diverse andere overleggen bestaan waarin wordt samengewerkt met partners. De 
integrale veiligheidscoördinator is hierbij de spil. Hij woont de overleggen bij. In 
een bijlage is een overzicht van alle overlegvormen opgenomen. Hierbij kan vooral 

Stuurgroep L&V

Wie: Gemeente & partners op bestuurlijk niveau
Taken: stuurt RBB aan, krijgt signalen van RBB

RBB 
Wie: vz wijkteams + gemeente
Taken: Wijkoverstijgende zaken, Knopen doorhakken indien nodig in 
casuïstiek wijkteams, Beleidsmatige afstemming

Wijkteams: (vz verschilt per wijkteam: Cires, Merites of politie)
Wie: Cires, Merites, politie, gemeente (buurtcoördinator + BOR)
Taken: zoveel mogelijk zaken direct oplossen

Buurtoverleg
Wie: bewoners, met vertegenwoordiging van partners wijkteam
Taken: oog en oor van de wijk

Signalen burgers / organisatie / buurtpreventie

Stuurgroep L&V

Wie: Gemeente & partners op bestuurlijk niveau
Taken: stuurt RBB aan, krijgt signalen van RBB

RBB 
Wie: vz wijkteams + gemeente
Taken: Wijkoverstijgende zaken, Knopen doorhakken indien nodig in 
casuïstiek wijkteams, Beleidsmatige afstemming

Wijkteams: (vz verschilt per wijkteam: Cires, Merites of politie)
Wie: Cires, Merites, politie, gemeente (buurtcoördinator + BOR)
Taken: zoveel mogelijk zaken direct oplossen

Buurtoverleg
Wie: bewoners, met vertegenwoordiging van partners wijkteam
Taken: oog en oor van de wijk

Signalen burgers / organisatie / buurtpreventie
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worden gewezen op het overleg met politie in de vorm van het maandelijkse 
Veiligheidsoverleg (t.b.v. afstemming en coördinatie voorbereiding driehoek en 
voorstellen college en Raad) en de maandelijkse werkgroep Uitwerkingsplan 
Veiligheid (t.b.v. de monitoring, voortgang en evaluatie Veiligheidsplan van 2006).  
 
Voor specifieke thema’s en/of gebieden zijn diverse structurele overleggen 
gecreëerd, zoals de Stuurgroep en Taskforce binnenstad, project- en werkgroepen 
Keurmerk Veilig Ondernemen, casusoverleg Jongeren in de openbare ruimte, 
Horeca-overleg, evenementenoverleg, handhavingsoverleg en de districtelijke 
werkgroep leefbaarheid en maatschappelijke preventie.  
 
Binnen deze overlegstructuur zijn ook ondernemers betrokken. Zo wordt voor 
winkelgebieden, bedrijventerreinen en het uitgaanscentrum gewerkt met de 
methodiek van Keurmerk Veilig Ondernemen respectievelijk de Kwaliteitsmeter 
Veilig Uitgaan. Dit zijn landelijk ontwikkelde, en onderling vergelijkbare, methoden 
die publiek- private samenwerking als uitgangspunt hebben. Daarnaast zijn ook de 
ondernemers (en centrumbewoners) betrokken bij de Stuurgroep Binnenstad.  
 
In het Samenwerkingsplan Veiligheid in Oosterhout (2003-2004) wordt voor 
diverse thema’s, variërend van jeugdoverlast tot verkeersveiligheid, de bijdrage 
van betrokken partners benoemd. Het gaat niet zozeer om vastgelegde taken, 
maar meer om activiteiten die men uit zal voeren. Ook wordt per project de plek 
van betrokken partners in de veiligheidsketen aangegeven (pro-actie, preventie, 
preparatie, repressie of nazorg). Ook in het nieuwe veiligheidsplan van 2006 
gebeurt dit.  
 
Voor enkele overleggen, zoals het casusoverleg Jongeren in de openbare ruimte 
zijn convenanten afgesloten waarin taken en een procesbeschrijving zijn 
opgenomen. 
 
Tenslotte is bij veiligheid ook de aanpak in geval van incidenten belangrijk. Denk 
aan het terroriseren van een buurt door een bewoner. In geval van incidenten 
wordt (zo nodig) ad hoc een samenwerking opgericht, waarbij het gaat om een 
tijdelijk projectteam bestaande uit relevante partners, waarbinnen werkafspraken 
worden gemaakt. Het initiatief kan komen van alle partners. Er wordt gewerkt 
vanuit het principe BOB: beeld, oordeel, besluitvorming. De gemeente organiseert 
en faciliteert het overleg. Inhoudelijk zit soms de gemeente, soms de politie het 
overleg voor. Dit soort incidenten gebeuren 3 à 4 keer per jaar, zo geeft de 
veiligheidscoördinator aan. Voor de overleggen die betrekking hebben op 
incidenten Openbare Orde zijn geen officiële procesbeschrijvingen opgesteld.  

3.2.3. Integrale aanpak van (aandachts)buurten  

Parallel aan deze structuur van het wijk- en buurtbeheer, investeert de gemeente 
in de integrale aanpak in bepaalde buurten. Zo werkt de gemeente bijvoorbeeld 
met zogenoemde aandachtsbuurten. Deze zijn 10 jaar geleden aangewezen en 
worden op een bepaald moment aangepakt onder leiding van een projectleider. Tot 
nog toe was dat de senior buurtcoördinator, maar in de toekomst kunnen dat ook 
de buurtcoördinatoren zijn. De projectleider houdt zich met name bezig met het 
vaststellen van de visie en is ook betrokken bij de vertaling van visie naar 
realisatie. Daarna wordt het overgedragen aan de fysieke afdeling. De rol van de 
projectleider is het samenbrengen van bewoners en partners en ieder zijn of haar 
beelden expliciet te laten maken. Bewoners krijgen de opdracht om hun beeld weer 
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te geven, binnen gegeven kaders als financiën of geografische kaders. Bewoners 
kunnen hiermee een directe inbreng in de “herstructurering” van de buurt hebben. 
Dit proces wordt gefaciliteerd door de gemeente. De bewoners die bij de visie-
ontwikkeling betrokken zijn, zijn soms afkomstig uit het al bestaande 
bewonersnetwerk, maar er worden ook open uitnodigingen verstuurd. In de 
periode dat er een visie ontwikkeld wordt, gebeurt dit naast het wijkteam. Het 
wijkteam kan dit formeel niet trekken, ook omdat de voorzitter van een andere 
organisatie afkomstig is. 
Een ander voorbeeld van een integrale aanpak, waarbij bewoners nadrukkelijk 
worden betrokken bij de aanpak is het pilotproject woonservicezone “Oosterheid, 
Wel Zo Goed Wonen”. In dit project wordt vanuit het bewonersperspectief gekeken 
naar sociale cohesie en wordt een koppeling gemaakt tussen wonen, zorg en 
welzijn op wijk- en buurtniveau. Hierbij wordt leefbaarheid en veiligheid feitelijk 
automatisch meegenomen. Dit pilotproject is ingebed in het bijzondere programma 
Samenleving. Hieronder besteden we tot slot aandacht aan het programmatisch 
werken als nieuwe ontwikkeling. 

3.2.4. Programmatisch werken als belangrijke (door)ontwikkeling 

Hoewel het onderzoek zich richt op het tijdvak 2002 – 2006 staan we tenslotte kort 
stil bij de introductie van het zogenaamde alliantiemanagement in Oosterhout en 
de implementatie van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) als 
actuele (door)ontwikkelingen. Doel hiervan is de externe oriëntatie van de 
gemeentelijke organisatie te vergroten. Hierin komt (keten)samenwerking 
prominent in beeld. In de beleidsvisie Oosterhout Familie-stad 
(meerjarenbeleidsplan 2006-2010) wordt een drietal bijzondere programma’s 
geïntroduceerd: Vitale en attractieve binnenstad, Jong en Samenleving. Deze zijn 
bedoeld om strategische dossiers extra aandacht te geven en hebben een tijdelijk 
karakter. De ervaringen moeten hun weg gaan vinden in de reguliere organisatie. 
Belangrijk kenmerk is de aanwending van de expertise die aanwezig is binnen de 
lokale gemeenschap; deze moet van buiten naar binnen worden gebracht. 
  
Het alliantiemanagement schuurt aan tegen het wijk- en buurtbeheer. Het wijk-
gericht werken is gericht op beheer van de openbare ruimte op wijk- en 
buurtniveau. Het alliantiemanagement daarentegen is stedelijk en programmatisch 
van aard, en qua aansturing opgehangen onder de wethouder. Programmatisch 
werken doorkruist de bestaande kaders; afhankelijk van het onderwerp wordt de 
(gemeentelijke) inzet bijeengebracht.  
 
Het programma Samenleving, gestart in januari 2007, ligt zowel qua inhoud als 
proces sterk in het verlengde van het wijkgericht werken. Er wordt aangesloten op 
het begrip Civil Society vanuit de Wmo. Dit is een breed begrip gekenmerkt door 
het activeren van het maatschappelijk middenveld en het oproepen van initiatieven 
uit de buurt. Doel is burgerinitiatieven te laten ontstaan met sleutelfiguren uit het 
maatschappelijke middenveld als procesbegeleiders. Naast deze procesmatige kant 
heeft het programma Samenleven ook een inhoudelijke kant. Zo is bijvoorbeeld het 
wijkontwikkelplan voor Oosterheide opgesteld vanuit dit programma. 
 
Het programma Samenleving wordt parallel aan het beleidsplan van de Wmo 
ontwikkeld. Het project “implementatie Wmo” is gericht op het formele 
besluitvormingtraject rond de invoering van de Wmo. In het kader van het project 
Samenleving vinden praktijkgerichte experimenten plaats. Tussen beide trajecten 
vindt voortdurende afstemming plaats. Het onderwerp leefbaarheid en veiligheid 
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wordt nadrukkelijk meegenomen bij c.q. ingebed in de uitvoering van de Wmo 
(prestatievelden 1, 2, 7, 8 en 9). 
 
De doorontwikkeling van het programmamanagement gaat leiden tot een nieuwe 
gemeentelijke organisatiestructuur. Daarvoor is nu een principebesluit genomen. 
De afdeling Wijk en Welzijn houdt op te bestaan. De afdeling gaat op in drie nieuwe 
afdelingen: afdeling Openbare Ruimte, de afdeling Welzijn/Cultuur en Sport en de 
afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. Aanvullend op de afdelingen gaat 
gewerkt worden met (integrale) programma’s. Deze kanteling moet 1/1/ 2008 
gestalte hebben gekregen. Medio 2007 worden daarom alle functies tegen het licht 
gehouden. Momenteel is hierdoor sprake van een overgangsperiode. Hiermee 
samenhangend zijn er ook onduidelijkheden in bijvoorbeeld de verantwoorde-
lijkheden van de lijn t.o.v. het programmamanagement. 
 
 

3.3. Resumé 
 
 
Beleidsdoelen   
 
integrale veiligheid  
Voor de periode 2002-2006 is als algemeen doel gesteld dat de veiligheidsrisico’s 
tot een aanvaardbaar niveau dienen  te worden teruggebracht, waarbij dat 
aanvaardbare niveau is geoperationaliseerd als het niveau van 1999. 
Voor de periode 2003/2004 is dit uitgewerkt in thema’s; bij geen van deze thema’s 
is de doelstelling gekwantificeerd. 
Omdat het nog te vroeg geacht werd om te evalueren, is besloten om voor 2005 
geen nieuw plan op te stellen. Uitgangspunt was dat in dat jaar het beleid zou 
worden voortgezet, met accenten op de thema’s jeugdoverlast en veiligheid in de 
binnenstad. 
 
In het beleidskader c.q. de daarop gebaseerde uitvoeringsplannen voor de periode 
2006-2009 is als doel geformuleerd dat het aantal meldingen bij de politie met 
10% dient te worden teruggebracht ten opzichte van het vierjarig gemiddelde 
(2002-2005). Jaarlijks wordt de doelstelling (her) bepaald. 
Het beleidskader wordt jaarlijks uitgewerkt in uitwerkingsplannen, met als doel 
jaarlijkse meetbare doelen en resultaten te specificeren per thema. 
 
leefbaarheid 
Als hoofddoelstelling van het buurtbeheer per mei 2002 wordt in de Toekomstvisie 
benoemd: ‘het op peil houden dan wel verbeteren van de leefbaarheid van 
buurten’.  
 
 
Deze hoofddoelstelling wordt geconcretiseerd in: 
- het beheer goed te laten aansluiten op de behoeften van de bewoners. 
- de betrokkenheid van en de participatie door bewoners te bevorderen. 
- de kwaliteit van de dienstverlening door de betrokken partners te verbeteren. 
- een goede communicatie tussen bewoners, gemeente en andere partners tot 

stand te brengen.  
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Deze doelstellingen zijn niet inhoudelijk en niet meetbaar gemaakt. Het gaat vooral 
om een manier om de leefbaarheid te verbeteren met een nadruk op het ‘hoe’ in 
plaats van het ‘wat’.  
 
 
Samenwerking 
Bij het realiseren van de beleidsdoelen wordt veel belang gehecht aan de 
samenwerking met andere organisaties.  De belangrijkste pijler daarin is het 
buurtbeheer, opgebouwd uit:  
- buurtoverleggen 
- wijkteams 
- regiegroep  
- Stuurgroep.  
 
Daarnaast zijn er ook nog diverse andere samenwerkingsvormen. Genoemd 
worden: 
- de Stuurgroep en Taskforce binnenstad,  
- project- en werkgroepen Keurmerk Veilig Ondernemen,  
- casusoverleg Jongeren in de openbare ruimte,  
- Horeca-overleg,  
- evenementenoverleg,  
- handhavingsoverleg  
- districtelijke werkgroep leefbaarheid en maatschappelijke preventie.  
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4. De samenwerkingspraktijk: ervaringen en 
opvattingen  
 
In dit hoofdstuk belichten we de uitvoeringspraktijk, waarbij de ervaringen en 
opvattingen van betrokkenen centraal staan. We onderscheiden hierbij drie 
perspectieven: dat van de professionele partners op uitvoerend niveau (inclusief 
gemeente), dat van het gemeentebestuur en raad en dat van de 
bewoners/ondernemers. Ter illustratie van de huidige samenwerkingspraktijk in 
Oosterhout op gebied van leefbaarheid en veiligheid, besteden we afzonderlijk 
aandacht aan de uitkomsten van de casuïstieksessies. Daarna vindt een korte 
reflectie plaats op de behaalde resultaten van het beleid, waarbij we ook stilstaan 
bij de uitkomsten van de burgerijenquêtes. We sluiten dit hoofdstuk af met enkele 
kernobservaties ten aanzien van de samenwerkingspraktijk. 
 

4.1.   De partners aan het woord 

Tijdens de gespreksronde met de professionele samenwerkingspartners is 
gereflecteerd op het functioneren van het samenwerkingsmodel 
(gemeente/ambtelijk, politie, Merites, Cires). Het ging hierbij zowel om de inhoud, 
de structuur als de invulling daarvan door de partners.  

4.1.1. De doelen van de samenwerking 

Tijdens de gespreksronde is de partners allereerst gevraagd naar de belangrijkste 
doelen van het wijkgericht werken, waarbinnen de zorg voor de veiligheid en 
leefbaarheid grotendeels vorm krijgt.  
De gemeente en haar (professionele) partners geven ten aanzien van de 
doelstellingen van het beleid aan dat het opvangen van signalen van de burger een 
wezenlijk doel vormt binnen de zorg voor de leefbaarheid en (sociale) veiligheid. 
Een van de vertegenwoordigers van de gemeente formuleert dit kernachtig als: 
- Vanuit de gemeente activeren van bewoners, waarbij bewoners meer eigen 

verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving en hierdoor voor zichzelf 
opkomen.  

- Als gemeente bewuster omgaan met de vraag van bewoners. Dit betekent dat 
signalen van bewoners serieus moeten worden genomen en in samenwerking 
met partners moeten worden opgepakt.  

 
De huidige manier van (samen)werken sluit hier volgens de betrokken vertegen-
woordiger van de gemeente op aan. Wel komt duidelijk naar voren dat de 
afgelopen jaren nadrukkelijk in het teken hebben gestaan van het vinden van een 
passende structuur. Er is sprake van een continue (door)ontwikkeling van de 
procesorganisatie. Nog steeds.  

4.1.2. Pluspunten van de samenwerking  

De partners laten zich over het algemeen positief uit over de huidige manier van 
(samen)werken. Als positieve punten wordt gewezen op: 
+ de invulling van het voorzitterschap van de wijkteams door de partners, omdat 

daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt benadrukt.  
+ de realisatie en het onderhoud van een goed onderling netwerk (‘men weet 

elkaar te vinden’). 
+ een ondersteunende, collegiale cultuur. 
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+ duidelijk aandacht voor de burger, mede als belangrijke voorwaarde voor het 
gevoel van veiligheid. 

+ de aandacht voor de binnenstad. 
+ ontstaan van de buurtpreventieprojecten, waarbij bewoners duidelijk een eigen 

verantwoordelijkheid hebben opgepakt.   
+ beschikbaarheid van een vrij en gezamenlijk besteedbaar wijkbudget. 
+ omslag in gemeentelijke houding (minder schotten, dichter bij burger).  
+ snel kunnen reageren op klachten van bewoners. 
+ de organisatie van signalen vanuit burgers en de samenwerkingsstructuur 

houdt de gemeentelijke dienstverlening scherp. 
 
Belangenconflicten spelen geen belemmerende rol in de praktijk volgens 
gesprekpartners. Ook laat men zich overwegend positief uit over elkaars inzet. Er 
worden wel kritische kanttekeningen geplaatst bij zowel de inhoud als de inrichting 
van het buurtbeheer.  

4.1.3. Kanttekeningen ten aanzien van de inhoud 

Fysieke oriëntatie  
Ten aanzien van de inhoud komt duidelijk naar voren dat het buurtbeheer (nog 
steeds) gericht is op het fysieke beheer van de openbare ruimte, met een nadruk 
op uitvoering. Dat betekent dat de leefbaarheid en veiligheid een relatief beperkte, 
inhoudelijke invulling krijgt in de dagelijkse praktijk van het buurtbeheer. De 
sociale kant van de leefbaarheid, de sociale cohesie, krijgt vrijwel geen aandacht. 
De partners vinden deze sociale kant wel allen belangrijk binnen het buurtbeheer, 
maar men is vervolgens verdeeld over wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt 
en in hoeverre daar überhaupt een aanjagende rol voor de professionele partners is 
weggelegd. Sommigen zien dit vooral als taak van bewoners zelf, of in het 
verlengde daarvan, van Merites. Een duidelijke visie daarop lijkt vooralsnog te 
ontbreken.  
 
Vraaggericht werken  
Dat laatste geldt eigenlijk ook voor het vraaggericht werken. De vraag van burger 
geeft richting aan de inhoudelijke oriëntatie van het buurtbeheer. Een van de 
partners zegt hierover ‘vraaggericht werken is reactief werken, en dat betekent in 
feite een weinig pro-actieve houding. Een niet zo slim gekozen principe’. Dit geluid 
wordt ook binnen de gemeente gedeeld: ‘ in feite is vraaggericht werken ook nog 
een passieve vorm van werken. Je richt je op de vraag die komt. Beter is nog de 
vraag voor te zijn.’ Op dit punt valt volgens betrokkene op operationeel niveau nog 
winst te maken. Daarnaast is het alliantiemanagement ook een belangrijke 
stimulans om het vraaggerichte werken verder inhoud te geven.  
 
Dat van reactief werken in de praktijk ook daadwerkelijk sprake lijkt, kan worden 
geconcludeerd uit de beslissing dat er geen werkplannen (meer) gemaakt worden 
vanuit de wijkteams. Met ingang van 2007 wordt dit weer opgepakt, maar dan 
vanuit de Regiegroep, waarmee er ook meer sturing kan plaatsvinden. Nu 
overheerst nog vaak de waan van de dag, geeft een van de partners kritisch aan.  
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4.1.4. Kanttekeningen ten aanzien van de processen/structuur  

Efficiëntie van inzet  
Ten aanzien van de inrichting van het buurtbeheer is een eerste opvallend gegeven 
dat vrijwel alle partners aangeven bewonersoverleggen (buurtoverleggen) 
structureel bij te wonen. Cires, de woningcorporatie, vormt hierop een 
uitzondering. Deze is van mening dat zuinig met deze contactmomenten moet 
worden omgesprongen vanwege het capaciteitsbeslag op medewerkers. Vanuit 
Cires zijn er namelijk ook (verplichte) contacten met huurdersverenigingen. Zowel 
politie, gemeente als Merites (opbouwwerk) hechten juist aan deze deelname 
vanwege het kunnen opvangen van de signalen uit de buurt en zijn regelmatig bij 
buurtoverleggen aanwezig.   
 
Vanuit een efficiënte inzet van capaciteit, kunnen echter vraagtekens worden 
geplaatst bij de deelname van de diverse partners bij de buurtoverleggen. Alle 
partners, behalve Cires, blijken vaak aanwezig te zijn bij de buurtoverleggen, 
terwijl zij elkaar ook spreken in de wijkteams. Over de vertegenwoordiging vanuit 
het wijkteam binnen de buurtoverleggen lijken geen afspraken te bestaan. We 
raken hier echter ook gelijk het punt van de rolverdeling.  
 
Onderlinge rolverdeling 
Uit de documentatie en interviews blijkt dat de rollen onderling niet helder zijn 
afgebakend. Zo loopt de rol van de buurtcoördinator in de praktijk bijvoorbeeld al 
snel over in die van Merites (opbouwwerk), en lijkt die van de wijkagent erg op die 
van de buurtcoördinator omdat de signalen vaak gaan over fysieke 
aangelegenheden. Deze indruk wordt bevestigd door de diverse partijen; ‘daar 
waar de ene partij begint en de andere ophoudt, is zeker niet altijd duidelijk’. Een 
illustratief voorbeeld hiervan was een voorstel van de gemeente om de voorzitters 
van de wijkteams budgetverantwoordelijk te maken voor het wijkbudget. Het gaat 
om gemeentelijk geld, waar een partner geen verantwoordelijkheid voor kan 
dragen, maar daar is wel een discussie over gevoerd. De verantwoordelijkheid is 
uiteindelijk bij de buurtcoördinator neergelegd. De gemeente is en blijft immers 
beheerder van het budget. 
 
Opvallend in dit verband is dat de beschrijving van de werkwijze van het wijk- en 
buurtbeheer (2006) geen aandacht besteedt aan de taken en rollen van de diverse 
partners in de diverse overleggen, maar alleen de taken aangeeft van de diverse 
overlegorganen zelf. Dit document is juist bedoeld om de structuur nog eens 
‘scherper’ neer te zetten.  
 
Tijdens de gespreksronde is nadrukkelijk gevraagd naar de rol van de betreffende 
partner binnen het buurtbeheer, in het bijzonder binnen het wijkteam. In 
onderstaand kader zijn de reacties samengevat. 
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Taakopvattingen samenwerkingspartijen binnen wijkteam/buurtoverleg 
Cires: Cires is niet vertegenwoordigd in buurtoverleggen (alleen op afroep), maar 
wel in wijkteams. Rol bestaat uit fysiek beheer van eigen vastgoed en is 
samenwerkingspartner binnen buurtbeheer.   
Merites: Het opbouwwerk onderhoudt de contacten met bewoners 
(samenlevingsopbouw), en ondersteunt de buurtoverleggen (voordoen is 
nadoen). Ze richt zich op de sociale kant, maar fysieke aangelegenheden zijn 
hier wel een ingang voor. Ideeën aandragen voor de sociale kant is tevens een 
rol.  
Politie: De wijkagent heeft primair een signalerende functie, en heeft daarom 
contacten met bewoners. Daarnaast zien zij zichzelf als intermediair (signalen 
opvangen) en adviseur. Hierbij worden bewoners geactiveerd en gemobiliseerd.  
BOR/ buurtcoördinator: De drie buurtcoördinatoren vormen de schakel tussen de 
gemeente enerzijds en de partners en bewoners anderzijds (frontoffice). Het 
gaat dan om ‘halen en brengen’. Het gaat om een procesrol (wegwijzer en 
verwijzer binnen de gemeentelijke dienstverlening). Ze proberen binnen het 
gemeentelijke apparaat (back office) bovendien zaken in beweging te krijgen om 
signalen van burgers op te kunnen pakken. Naast de buurtcoördinatoren wordt 
de gemeente ook persoonlijk vertegenwoordigd vanuit het beheer van de 
openbare ruimte (BOR). Deze functionaris is in alle wijkteams vertegenwoordigd 
en neemt deel aan de buurtoverleggen. Zijn rol is intermediair tussen 
buurtcoördinatoren en gemeentelijke uitvoering rondom fysiek beheer.  
 

 
Omvang van de overlegstructuur 
Een kritische kanttekening ten aanzien van de structuur is tevens dat de 
doorontwikkeling van de werkwijze ten behoeve van de leefbaarheid en veiligheid, 
heeft geleid tot een vrij ‘zware’ overlegstructuur. Een van de partners verwoordt 
deze structuur als ‘een kind met een waterhoofd’.  
 
Er zijn vier lagen gecreëerd, waarin alle partners vertegenwoordigd zijn. Dat begint 
met het buurtoverleg, waar met uitzondering van Cires, de partners bij de 
bewoners aanschuiven. Dezelfde professionele vertegenwoordigers zijn vervolgens 
in het wijkteam vertegenwoordigd, om de signalen van de bewoners met elkaar af 
te stemmen en van een eventuele actie te voorzien en relevante informatie 
onderling uit te wisselen. De gemeentelijke vertegenwoordiging bestaat bij deze 
twee lagen uit de buurtcoördinator. De drie wijkteams worden voorgezeten door 
een van de partners. Deze voorzitters vormen vervolgens samen met de gemeente 
de regiegroep, welke wordt voorgezeten door de gemeente (2 senior 
vertegenwoordigers, wijk en welzijn, respectievelijk fysiek en sociaal). De 
vertegenwoordigers in de Regiegroep zijn gemandateerd voor besluitvorming. 
Daarboven hangt de Stuurgroep L&V, waarin de partners tevens op directieniveau 
zijn vertegenwoordigd.  
 
Over de rolverdeling tussen wijkteam en regiegroep bestond vorig jaar 
onduidelijkheid en zelfs irritatie onder de partners, zo blijkt uit het verslag van de 
Regiegroep van december 2006. De Stuurgroep komt vrijwel niet bijeen vanwege 
een gebrek aan ‘voeding’, aldus ditzelfde verslag. Tijdens de gespreksronde voegt 
de gemeente hieraan toe dat de Stuurgroep vooral bij de start van de 
samenwerking een belangrijke (voorbeeld)functie heeft gehad. In de huidige 
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stabiele periode is minder behoefte aan sturing omdat de meerwaarde in het 
netwerk zit.  
 
Naast het buurtbeheer zijn er nog allerlei andere (samenwerkings)overleggen 
rondom integrale veiligheid, thema en gebiedsgericht. Deze zijn in het vorige 
hoofdstuk benoemd. Tussen de diverse overlegstructuren zijn allerlei schakels 
(personen) aangebracht, zodat informatie-uitwisseling kan plaatsvinden. Deze 
structuur wordt door een van de partners gekarakteriseerd als een ‘lappendeken’. 
Een van de partners geeft ook aan zelf moeite te hebben gehad om deze structuur 
snel eigen te maken. 

4.1.5. De gemeentelijke regierol  

Een belangrijke constatering tijdens de gespreksronde is dat elke partner de 
gezamenlijkheid sterk benadrukt. Dit is een rode draad in de reacties op de vraag 
naar de onderlinge taak- en rolverdeling. Dat leefbaarheid en veiligheid een 
gezamenlijk belang van de samenwerkende partijen is, neemt niet weg dat iedere 
partij een eigen verantwoordelijkheid draagt in het behoud c.q. verbetering 
hiervan. Ten aanzien van de rolverdeling is de gemeentelijke regierol een bijzonder 
aandachtspunt.  
 
De gemeentelijke regierol binnen het buurtbeheer is formeel opgehangen aan de 
Regiegroep, welke in 2002 is opgericht en wordt voorgezeten door de gemeente 
(beleidsmatig). In het document van 2006, waarin de werkwijze uiteen is gezet, 
staat echter dat de ‘partners worden betrokken bij de regievoering. Anderzijds zal 
de voorzitter van het RBB de voorzitters van de wijkteams houden aan gemaakte 
afspraken’. De gemeentelijke regierol wordt op deze wijze dubbelzinnig 
geformuleerd.   
 
Met de vorming van de regiegroep is de beslissing genomen om de partners het 
voorzitterschap van de wijkteams te laten invullen. Doel hiervan was de 
gezamenlijkheid, de samenwerking te stimuleren in het buurt- en wijkbeheer. 
Betrokkenen beoordelen deze keuze als positief, maar vanuit de gemeente wordt 
tevens aangegeven dat hier een dubbel gevoel over bestaat. Het maakt rollen 
onduidelijker en de noodzaak tot afstemming en sturing groter. De sturing vanuit 
de gemeente binnen een wijkteam is immers beperkt ingevuld. Voorzitters kunnen 
een eigen invulling geven aan hun rol. 
 
De buurtcoördinator, die in een wijkteam de sleutelpositie inneemt vanuit de 
gemeente, is nu slechts een van de partners. Voorheen vervulden zij het 
voorzitterschap van het wijkteam, waarmee de regisserende rol goed tot 
uitdrukking kwam. De (huidige) rol van de buurtcoördinator binnen de 
gemeentelijke regie is niet duidelijk. In de toekomstvisie van 2002, werden als 
belangrijkste taken van de buurtcoördinator genoemd: 
- communicatie en coördinatie in de front office. 
- voorbereiden, voorzitten en nazorg wijkteam. 
- ontwikkeling wijkjaarplannen (i.s.m. wijkteam). 
- inzet (mogelijk projectleiderschap) in aandachtsbuurten.  
 
De rol van de buurtcoördinator wordt geheel niet genoemd in de beschrijving van 
huidige werkwijze (2006), terwijl deze op uitvoerend niveau een sleutelpositie 
inneemt tussen de gemeentelijke organisatie en de burger en partners (‘spin in het 
web’). Een van de buurtcoördinatoren geeft zelf aan dat er geen duidelijke 
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taakomschrijving van deze functie is. Er is daarmee ook ruimte voor een 
persoonlijke invulling van deze rol. Zo staat in de praktijk de één meer op afstand 
en kiest een ander voor een grotere betrokkenheid.  
 
De coördinator integrale veiligheid heeft ook een regisserende rol, en neemt op ad 
hoc basis deel aan de Regiegroep. Deze coördinator is primair beleidsadviseur van 
het college. Daar waar het buurtbeheer geen antwoord heeft op 
veiligheidsproblemen in de wijken, vindt terugkoppeling plaats via de 
buurtcoördinatoren of de RBB aan de coördinator integrale veiligheid. Deze 
functionaris informeert en adviseert zonodig de betrokken portefeuillehouders en 
agendeert zaken voor het periodieke politieoverleg met de burgemeester en/of de 
lokale driehoek. Deze driehoek stuurt en voert regie. Wanneer ook andere partners 
betrokken zijn bij een vraagstuk kan dit geagendeerd worden voor de stuurgroep 
Leefbaarheid en Integrale Veiligheid.  
 
Vrijwel alle betrokkenen geven tijdens de gespreksronde aan dat de gemeentelijke 
regierol in praktijk onvoldoende wordt ingevuld. Op beleidsmatig niveau geeft men 
bovendien aan dat de Regiegroep niet goed heeft gefunctioneerd de afgelopen 
jaren, maar dat dit vorig jaar nieuw elan heeft gekregen. Een van de partners geeft 
aan dat de regie niet wordt gemist, en zegt hierover ‘misschien moet 
samenwerking (afstemming en uitwisseling) wel leidend zijn in plaats van 
gemeentelijk regie’. 

4.1.6. Evaluatie  

De nieuwe werkwijze in het wijk- en buurtbeheer is in 2002 in gang gezet na een 
uitvoerige, onafhankelijke, evaluatie van de bestaande werkwijze van 1998. Dit 
heeft o.a. geleid tot de oprichting van de Regiegroep en de invulling van het 
voorzitterschap van de wijkteams door de partners. De werkwijze is medio 2006 
opnieuw tegen het licht gehouden via een interne evaluatie binnen de Regiegroep, 
op basis waarvan de huidige werkwijze is neergelegd in een samenvattende notitie. 
Bij deze evaluatie zijn de wijkteams (uitvoering) niet direct betrokken geweest. Ze 
zijn in een later stadium wel betrokken geweest bij het formuleren van de nieuwe 
werkwijze buurtbeheer.  
 
Het Samenwerkingsplan 2003- 2004 is niet geëvalueerd voordat het Meerjarenplan 
Leefbaarheid en Veiligheid in Oosterhout 2006-2009 is opgesteld. Er bestond 
hieraan geen behoefte omdat het te vroeg was voor een evaluatie, blijkt uit een 
brief van 16 juni 2005 aan de Raad. Voor één deelthema, Veilig Uitgaan, heeft in 
2005 een onafhankelijke evaluatie plaatsgevonden van de samenwerking in de 
vorm van een afstudeeronderzoek (Hogeschool Den Bosch).  

4.1.7. Sluitende aanpak  

Een sluitende aanpak wordt in het algemeen gekenmerkt door een persoongerichte 
benadering, waarbij rondom een individu een sluitend netwerk van hulpverlening 
bestaat.  
De regionale programmanager Sluitende Aanpak Leefbaarheid en Veiligheid geeft 
aan dat op dit moment één overleg in Oosterhout functioneert dat een sluitende 
aanpak beoogt en dat raakt aan leefbaarheid en veiligheid: het zogenaamde MASS-
overleg (Casusoverleg maatschappelijk steunsysteem). Het MASS is in zijn 
oorsprong bedoeld voor de doelgroep (ex-) psychiatrische patiënten. Inmiddels is 
het MASS uitgegroeid tot een veel breder steunsysteem met een breder bereik. 
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Naast een casuïstiekoverleg gaat het om een inlooppunt en kwartiermaken in de 
wijk. Belangrijke partners daarbij zijn de GGZ en psychiatrische instellingen. Het 
doel is het verbeteren van het welzijn, sociaal en maatschappelijk functioneren van 
mensen met een chronische psychiatrische problematiek.2 De gemeente voert de 
regierol binnen het MASS. Met de implementatie van de Wmo zal het MASS worden 
doorontwikkeld tot dé sluitende keten. 
Verder functioneert er een Casusoverleg Jongeren in de Openbare ruimte. Dit lijkt 
op het eerste gezicht een vorm van sluitende aanpak, maar beoogt dit feitelijk niet. 
Er wordt een benadering gehanteerd die uitgaat van groepen en locaties en dit 
overleg is overlastgerelateerd. Verderop in deze rapportage wordt nog nader 
ingegaan op deze ketensamenwerking.  

4.1.8. Informatie-uitwisseling 

De informatie-uitwisseling op het gebied van buurtbeheer (wijkteams, RBB en 
stuurgroep L&V) vindt vooral mondeling plaats tijdens de overleggen en in 
bilaterale contacten. In het verleden werden de overleggen niet altijd genotuleerd. 
Sinds 2006 is de informatie-uitwisseling binnen het buurtbeheer geregeld via de 
uitwisseling van notulen tussen wijkteams, regiegroep en stuurgroep. Notulering 
wordt ingekocht bij een bureau om de informatie-uitwisseling te uniformeren, te 
versnellen, te completeren en te borgen. Omdat over het algemeen geen 
casuïstiek, maar zaken over de openbare ruimte worden besproken zijn er geen 
problemen met de privacy-wetgeving. Er zijn binnen het buurtbeheer geen 
specifieke systemen opgezet om informatie tussen partners digitaal uit te wisselen. 
 
Op het gebied van veiligheid zijn wel diverse informatiesystemen ontwikkeld. Voor 
het maandelijks overleg tussen de Burgemeester, politie afdelingshoofd Wijk en 
Welzijn, ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid en integrale veiligheidscoördinator  
wordt gebruik gemaakt van een dashboard systeem. Per doelstelling wordt op basis 
van cijfers en signalen gekeken hoe het er de afgelopen vier jaar voor stond en hoe 
het nu gaat (rood= niet goed, oranje= aandachtspunt, groen = goed). Door middel 
van dit informatiesysteem worden trends zichtbaar. Verder is voor het 
Casusoverleg Jongeren in de Openbare Ruimte (COJOR) onlangs een digitaal 
volgsysteem in gebruik genomen. Dit is een sofware applicatie voor informatie-
uitwisseling en monitoring van afspraken. Voor het casuïstiekoverleg komt er een 
privacyprotocol. Partijen moeten een vertrouwelijkheidsverklaring tekenen als het 
gaat over informatie-uitwisseling over individuen. Ook voor het MASS-overleg is 
een protocol opgesteld. Hierin zijn zaken opgenomen als: 
 “Bij voorkeur wordt informatie pas uitgewisseld: 
- na toestemming van de betrokken persoon binnen de hiervoor wettelijk 

vastgelegde kaders; 
- indien dit niet mogelijk is of wordt geweigerd kan hiervan slechts worden 

afgezien wanneer het niet gezamenlijk optreden met alle waarschijnlijkheid 
leidt tot ernstige problemen voor persoon en/of naastbetrokkenen.” 

Verder zijn afspraken opgenomen over de geheimhouding en de registratie en het 
dossier. Zo worden de dossiers opgeborgen onder een nummer op een afgesloten 
plaats. 

                                                      
2 Uit: een basis voor maatschappelijke steunsystemen in Noord-Brabant (A. Eugster, J. van 
den Bogaard, I. Bongers, 2004) 
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4.2.   Het bewonersperspectief  

In deze paragraaf staat het perspectief van bewoners centraal. Er is met bewoners 
gesproken die deelnemen aan buurtoverleggen of buurtpreventieprojecten over 
hun ervaringen met de aanpak van leefbaarheid en veiligheid via het buurtbeheer. 
Ook de mening van bewoners die niet direct zelf betrokken zijn bij de aanpak is 
interessant. Om dit perspectief in beeld te krijgen voert de gemeente 
leefbaarheids- en veiligheidsmonitoren uit. Deze informatie komt aan het einde van 
dit hoofdstuk aan bod. 

4.2.1. Belangrijkste buurtproblemen  

De belangrijkste leefbaarheids- en veiligheidsproblemen, zoals ervaren door 
bewoners variëren per buurt. In het centrum is overlast van uitgaande jeugd 
bijvoorbeeld een probleem. Bij de dorpskernen Dorst en Den Hout maken bewoners 
zich met name zorgen over het voorzieningenniveau en het behoud van een dorps-
punt. In Slotjes Midden is een sloop/herstructurering op handen. De bewoners daar 
zijn gericht op het leefbaar houden van de buurt in de overbruggingsperiode. In de 
buurtpreventieprojecten in Schilderswacht en de Kruidenbuurt is de concrete 
aanleiding het tegengaan van woninginbraken. In de Kruidenbuurt is de focus na 
successen op het gebied van woninginbraak verlegd naar onder andere het 
tegengaan van jongerenoverlast en het creëren van een ontmoetingsruimte.  

4.2.2. Beoordeling samenwerking  

De geïnterviewde bewoners ervaren een aantal positieve punten in de 
samenwerking met de gemeente. Sinds ongeveer een half jaar merken ze dat de 
gemeente sneller reageert op signalen en brieven. Het meldpunt openbare ruimte 
werkt goed. Bij dit meldpunt kunnen kleine problemen in de fysieke ruimte gemeld 
worden, zoals het losliggen van stoeptegels, vervuiling en dergelijke. De gemeente 
is meer klantgericht geworden in de loop van de tijd en de buurtcoördinator is goed 
bekend en toegankelijk. 
De bewoners plaatsen echter ook enkele kritische kanttekeningen bij de relatie met 
de gemeente en haar samenwerkingspartners. De schriftelijke informatie vanuit de 
gemeente is bijvoorbeeld nogal eens in ontoegankelijke taal. Het huis aan huis blad 
wordt op sommige plaatsen slecht bezorgd waardoor gemeentelijke informatie niet 
of te laat beschikbaar is. Niet altijd komt het vraaggericht werken duidelijk uit de 
verf. Als voorbeelden worden benoemd: aanleggen van parkeerplaatsen op 
onwenselijke plekken, aanwijzen van hondenuitlaatplekken zonder enige 
inspraak/overleg.  
 
Een belangrijk aandachtspunt is de aanwezigheid van diverse partners bij 
buurtoverleggen. Hier lijkt geen duidelijke lijn in te zijn. In de praktijk blijkt het te 
verschillen per buurt welke partners aanwezig zijn, maar in veel gevallen zijn zowel 
de buurtcoördinator, de politie en Merites aanwezig. In één buurt is, op initiatief 
van het buurtoverleg zelf, juist geen van deze partijen aanwezig. In dit geval 
nodigen bewoners (op afroep) professionals uit en dan rechtstreeks degene die 
inhoudelijk bij het thema is betrokken. Dus niet de buurtcoördinator, maar de 
beleidsmedewerker WMO of verkeer. Van de buurt-overleggen waar wel alle 
partijen aanwezig zijn ervaren sommige bewoners dit als prettig. De lijnen naar de 
diverse instanties zijn korter en zaken lopen soepel. Maar er zijn ook bewoners die 
het niet nodig vinden dat de partners aanwezig zijn. Door de aanwezigheid van 
deze partijen wordt bijvoorbeeld de agenda beïnvloed. Voor deze buurtoverleggen 
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geldt dat op afroep beschikbaar zijn beter is dan het standaard bijwonen van de 
bewonersoverleggen door de professionals.  
 
Voor de buurtpreventieprojecten geldt dat zij met name contacten hebben met de 
politie. Het contact met de politie wordt als zeer effectief ervaren. Een verschil 
tussen de politie en de buurtcoördinatoren volgens de bewoners is dat de eerste 
veel meer van de mogelijkheden uitgaan, terwijl de tweede veel meer 
terughoudend zijn en meer gefocust lijken te zijn op wat niet kan.  
Over de rol van Merites is men verdeeld. In sommige buurten heeft deze partij 
geen onderscheidende meerwaarde. In andere juist wel. Daar ondersteunen zij 
bijvoorbeeld bij het schrijven van brieven en maken van folders. Op het gebied van 
jeugd(overlast) zou deze partij meer kunnen en moeten betekenen door de inzet 
van het jongerenwerk. Een bewoner geeft aan dat zij graag rechtstreeks contact 
zouden willen met de jongerenwerker, maar dat dit nu via de opbouwwerker moet 
lopen. Dit werkt naar haar mening niet goed. Informatie wordt niet altijd (goed) 
doorgegeven en er vindt onvoldoende terugkoppeling plaats.  
 
De gemeente wil uiteindelijk in alle buurten een buurtoverleg. Bewoners zijn hier 
dubbel over. Aan de ene kant zeggen ze dat er geen behoefte aan bewoners-
participatie kunstmatig opgewekt moet worden door gemeente of partners. Het 
initiatief moet vanuit de buurt komen. Maar indien er een probleem in een buurt is, 
kunnen partners wel bewoners gaan organiseren. Naar de mening van een andere 
bewoner hoeft er helemaal geen sprake te zijn van een probleem, maar heb je wel 
een groep enthousiaste, positieve bewoners nodig die de kar willen trekken. Weer 
een andere bewoner geeft echter aan: Als de gemeente vraaggericht wil werken, 
heeft ze ook de taak om een klant te organiseren.  

4.2.3. Verbeterpunten 

Bewoners zien tot slot de volgende punten ter verbetering van de samenwerking: 
- WMO aangrijpen om participatie te bevorderen 
- Status en ruimte van een bewonersoverleg duidelijk omschrijven 
- Budget aanpassen aan gemeentelijke ambities zoals door de politiek 

uitgedragen of vice versa 
- Meer proactieve houding van de gemeente (niet alleen vragen om reacties, 

maar ook meedenken in termen van mogelijkheden) 
- Meer doen, minder praten/bijwonen van overleggen. 

4.2.4. En ondernemers... 

In aanvulling op het bewonersperspectief, hebben we ook een (private) 
vertegenwoordiging van de bedrijventerreinen gesproken over de samenwerking 
t.a.v. van de leefbaarheid/veiligheid op bedrijventerreinen. De ondernemers 
spreken zich erg positief uit over deze publiek- private samenwerking. Als 
pluspunten worden benoemd: de goede bespreekbaarheid van de actuele situatie 
en het kunnen realiseren van ‘quick wins’. Concrete maatregel die hieruit is 
voortgekomen is camerabeveiliging, welke nu in de uitvoeringfase is. De 
ondernemers hebben nadrukkelijk ook een eigen verantwoordelijkheid binnen dit 
proces (de meerderheid van de bedrijven is ook aangesloten bij de 
bedrijvenvereniging). De samenwerking wordt zelfs getrokken door de 
ondernemers. Als aandachtspunt wordt nog genoemd het risico van verplaatsing 
van problemen naar omliggende gebieden. 
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4.3.   Bestuurlijke reflectie 

In een gesprek met een vertegenwoordiging van de Raad, en een gesprek met de 
Burgemeester en verantwoordelijke wethouder is stilgestaan bij de rol van het 
gemeentebestuur in de aanpak op het gebied van leefbaarheid en veiligheid, en 
hun perspectief op deze aanpak in praktijk. We vatten deze inbreng hieronder 
samen. 

4.3.1. Visie vanuit het college 

De burgemeester en wethouder geven aan dat voor de gemeente de aanpak op het 
gebied van leefbaarheid en veiligheid belangrijk is, waarbij de gemeente openstaat 
voor nieuwe, experimentele aanpakken, zoals het instellen van alliantiemanagers. 
Men zit midden in de ontwikkeling van deze nieuwe aanpak en is daarin nog 
zoekende. Dit is altijd een kwetsbaar proces en de nieuwe aanpak moet de tijd 
krijgen om uit te kristalliseren.  
 
De burgemeester en wethouder zijn van mening dat veiligheids- en 
leefbaarheidsproblemen in Oosterhout relatief gering zijn. Maar merken daarbij op 
dat de impact van een veiligheidsprobleem in een ‘rustige’ gemeente groter is. ‘Een 
brommer in een stille straat veroorzaakt meer overlast dan een brommer in een 
drukke straat’. 
 
Het jaar 2002 is een belangrijk jaar geweest in de aanpak op het gebied van 
leefbaarheid en veiligheid. De burgemeester geeft aan dat op dat moment de 
gemeente echt duidelijk de regierol op dit thema heeft opgepakt. Tot 2002 wisten 
de partners elkaar op de werkvloer goed te vinden, maar men liep tegen de 
grenzen van de eigen organisaties aan. Men had bestuurlijke fiattering nodig. Die is 
er gekomen. Er is een stuurgroep Leefbaarheid en Veiligheid ingesteld waarin naast 
de burgemeester en wethouder ook partners op bestuurlijk/directie niveau zitting 
hadden. Op deze wijze kon de samenwerking op de werkvloer geborgd worden. 
Deze stuurgroep heeft een vliegwielfunctie vervuld. Nu de samenwerking op 
operationeel niveau goed loopt, is de noodzaak van de stuurgroep kleiner. De 
stuurgroep bestaat nog wel, maar staat meer op afstand en komt bijeen wanneer 
daar aanleiding voor is.  
Recent is gekozen voor een sterke focus op de Binnenstad. Concrete aanleiding 
hiervoor waren enkele veiligheidsproblemen, zoals auto’s die in brand werden 
gestoken. Er ontstond onrust onder bewoners en ondernemers waarbij men het 
idee had dat de gemeente en politie niets deden. Mede hierdoor is besloten een 
stadscoach aan te stellen, die diverse structuren in de binnenstad aan elkaar moet 
verknopen, zoals Veilig Ondernemen en Veilig Uitgaan. De stadscoach wordt 
bijgestaan door een Taskforce Binnenstad en rapporteert aan een Stuurgroep 
Binnenstad. In feite gaat het om een tijdelijke managementstructuur om de 
verkokering tussen sectoren binnen de gemeente te doorbreken.  
De burgemeester en wethouder zien als resultaat van deze inzet in de binnenstad 
dat bewoners en ondernemers zich merkbaar meer serieus genomen voelen. Ze 
zijn meer bij het beleid betrokken en er wordt beter gecommuniceerd.  
 
Niet alleen in de binnenstad zijn resultaten zichtbaar. Ook de buurt-
preventieprojecten in andere buurten (inmiddels 7) hebben er voor gezorgd dat 
mensen zich in hun buurt veiliger voelen. Er zijn binnen de gemeente allerlei 
initiatieven waaruit de betrokkenheid van bewoners en ondernemers blijkt. Zo 
hebben zeer recent tien buurten in Oosterhout zelf initiatief genomen om deel te 
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nemen aan de landelijke actie Nederland Schoon en wordt met ondernemers een 
convenant gesloten waarin ze onder meer aangeven zelf hun directe buitenruimte 
schoon te houden.  
 
Voor het bestuur is het steeds zoeken naar het evenwicht tussen zaken vastleggen 
in structuren of ‘laat maar waaien’. In feite gaat het om de vraag: ‘Hoe creëer je 
ruimte voor eigen initiatief?’ Verder hecht de gemeente er erg aan om voor 
partners en bewoners en ondernemers betrouwbaar te zijn. Als gemeentebestuur 
wil men laten weten dat bewoners en ondernemers een eigen verantwoordelijkheid 
hebben, maar tegelijkertijd mensen ook in staat stellen om die te nemen. De 
wethouder zou willen dat in iedere buurt een buurtoverleg functioneert waarin 
bewoners participeren. Maar de overheid kan hierin beperkt sturen. Vaak ontstaan 
deze overleggen naar aanleiding van een concrete gebeurtenis. In buurten waar 
geen grote problemen zijn, zou een buurtoverleg zich juist moeten richten op 
gezamenlijke activiteiten om de sociale cohesie te vergroten.  
 
Om de aanpak nog meer gestalte te geven wil het college de organisatie meer 
inrichten op programmatisch werken. De belangrijkste reden hiervoor is om nog 
meer extern gericht te zijn en om verkokering binnen de gemeente tegen te gaan. 
Met behulp van programma’s moeten impulsen van buiten naar binnen worden 
gebracht.  

4.3.2. Visie vanuit de Raad 

Ook de geconsulteerde Raadsleden zijn van mening dat in Oosterhout over het 
algemeen sprake is van een veilig en leefbaar klimaat. Oosterhout kent geen 
grotestedenproblematiek, maar binnen haar schaal zien de Raadsleden drie 
aandachtspunten: 
- jeugdoverlast in het centrum en de wijken 
- uitgaansproblematiek in het centrum 
- inbraken op bedrijventerreinen  
 
Voor de Raad is het integrale veiligheidsbeleid in Oosterhout gestart in 2002 met 
het Samenwerkingsplan Veiligheid. Het tweede ijkmoment is het uitwerkingsplan 
van 2006. Bij beide momenten is de Raad betrokken, er zijn zogenaamde 
opiniërende bijeenkomsten geweest (zonder besluiten), waarna beleid is 
vastgesteld. Tussen 2002-2006 heeft geen evaluatie van het beleid 
plaatsgevonden. De Raadsleden vinden dit een gemiste schakel en vinden achteraf 
beschouwd dat de Raad daar zelf alerter in had kunnen zijn vanuit haar toetsende 
rol. In de praktijk blijkt dat de monitoring vanuit de Raad beperkt is. De Raad werd 
niet afzonderlijk over de aanpak op het gebied van leefbaarheid en veiligheid 
geïnformeerd. Wel wordt de Raad geïnformeerd door managementrapportages. 
Maar het lastige aan deze rapportages is dat het al het beleid van de gemeente 
betreft en dat deze rapportages geen focus hebben op specifieke onderwerpen. 
Doordat er ook geen evaluatie heeft plaatsgevonden had de Raad feitelijk 
onvoldoende zicht op behaalde resultaten. Met het nieuwe Veiligheidsplan (2006-
2009) verandert dat. Hierin is in een jaarlijkse terugkoppeling over resultaten aan 
de Raad voorzien. 
 
Niettemin is er een aantal voorbeelden te noemen waarvan men weet dat er 
onvoldoende resultaat is behaald: hondenpoepbeleid en toezichthouders.  
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Over de recente ontwikkelingen als de alliantiemanagers en de Taskforce 
Binnenstad geven de raadsleden aan dat de inspanning op het gebied van 
leefbaarheids- en veiligheidsbeleid in verhouding dient te blijven staan tot de 
concrete problematiek. Een raadslid merkt op: ‘Is het niet te zwaar geschut voor 
die vierkante meter die de Binnenstad feitelijk is?’. De raadsleden zijn van mening 
dat de huidige ontwikkelingen, als de alliantiemanagers, eerder een antwoord lijken 
te zijn op een intern managementprobleem dan op een inhoudelijk probleem. 
Overigens zien zij de alliantiemanagers als een uitvoeringskwestie van het College 
en zijn zij daar in die zin niet als Raad bij betrokken. Maar de Raadsleden zijn 
kritisch over de meerwaarde van de alliantiemanagers. Het kan op korte termijn 
een positief vliegwiel zijn, maar een risico is dat juist goede krachten uit de 
staande organisatie worden gehaald, waardoor deze organisatie wellicht inzakt. De 
pijlers moeten juist sterk zijn en er moet ook geen nieuwe organisatie worden 
opgetuigd, parallel aan de huidige.  

4.4.  Ketensamenwerking in praktijk: Casuïstiek centrum en jeugd  

Om de samenwerkingspraktijk beter inzichtelijk te krijgen, is gebruik gemaakt van 
twee actuele overlegsituaties die gebruikt worden om de (keten)samenwerking 
vorm te geven. We hebben hiervoor een aansluiting gezocht op de speerpunten 
van het beleid (2002 en 2006): jeugdoverlast en (uitgaans)problematiek in het 
centrum. Tijdens de diverse gesprekken werden deze thema’s ook steevast 
benoemd bij de vraag naar de belangrijkste leefbaarheids- en veiligheidsproblemen 
in Oosterhout.  
 
Hieronder schetsen we per onderwerp kort de overlegstructuur, de deelnemers, de 
doelen van het overleg, en geven we de belangrijkste bevindingen weer over de 
ketensamenwerking. We willen vooraf opmerken dat we met deze informatie niet 
nadrukkelijk terug kunnen kijken naar het verleden, maar dat het gaat om een 
illustratie van de actuele samenwerking.  

4.4.1. Binnenstad 

Er is gesproken met de Taskforce Binnenstad. Deze Taskforce houdt zich bezig met 
de uitvoering van het actieprogramma Centrum +. Doel van dit programma is de 
integrale kwaliteit van het stadscentrum te verbeteren (schoon, heel, licht, veilig, 
bereikbaar, aantrekkelijk). De opstelling en uitvoering van dit actieprogramma is 
uitdrukkelijk niet alleen de eenzijdige verantwoordelijkheid van het gemeente-
bestuur. Het programma is opgesteld in samenwerking met betrokken organisaties 
en alle betrokken partijen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering ervan, zo wordt gesteld in het actieprogramma.  
 
In organisatorische zin krijgt het programma vorm via een Stuurgroep en een 
Taskforce. De stuurgroep bestaat uit de burgemeester, wethouder, stadscoach, 
centrumbewoners, horeca-ondernemers, winkeliers en de VVV. Op ad hoc basis 
neemt ook de politie deel (zodra het onderwerp veiligheid op de agenda staat). De 
Taskforce vormt de ambtelijke voorbereiding en uitvoering van het programma. 
Hierin is de volgende expertise vertegenwoordigd: horeca en evenementen, 
bewonerszaken, handhaving, schoon & heel, communicatie. Deze ambtenaren 
hebben een door-zettingsmacht om de acties te doen realiseren. Voor 
ondernemersaangelegenheden is hieraan een extern lid toegevoegd (afkomstig uit 
de winkeliersvereniging).  
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Om meer inzicht te krijgen in de dagelijkse praktijk hebben we een voorval uit 
2005 voorgelegd aan deze groep: Stel dat er in het weekend auto’s in de brand 
worden gestoken, hoe wordt hiermee omgegaan? 
 
De deelnemers gaven allereerst aan moeilijk uit de voeten te kunnen met de casus, 
de Taskforce bestond destijds niet. De burgemeester heeft destijds de volgende 
avond met de bewoners gesproken en toegezegd dat er een aanpak zou komen. 
Dit is aanleiding geweest voor het actieprogramma. Belangrijk bij deze casus is dat 
de Taskforce niet zelf omgaat met incidenten. Dergelijke incidenten worden door de 
reguliere diensten (politie / brandweer) opgepakt. De Horeca heeft hiervoor een 
directe lijn naar de hulpdiensten (horecatelefoon). Terugkoppeling vanuit politie / 
brandweer vindt elke maandagochtend plaats naar de aangewezen 
gemeenteambtenaren (waaronder burgemeester en alliantiemanager). Dan wordt 
ook bezien of sprake is van structurele problematiek waar wat aan gedaan moet 
worden. Dat kan leiden tot besluiten in de Stuurgroep en acties door de Taskforce.  
 
Een tweede belangrijke constatering tijdens het overleg was dat de Taskforce 
uitsluitend de gemeentelijke inzet bundelt, en niet zozeer een samen-
werkingsverband is tussen de gemeente en andere (professionele) partijen. 
Eigenlijk is het een intern afstemmingsoverleg. Dit bleek pas goed bij de vraag aan 
de deelnemers hun plek in de veiligheidsketen te benoemen. Alle deelnemers 
hadden hier moeite mee. Men gaf aan samen te werken op alle schakels, met 
elkaar mee te denken ten aanzien van diverse schakels. Gezien de nadruk in het 
actieprogramma op de samenwerking, is het opvallend dat een beperkt aantal 
partijen is vertegenwoordigd. Zo ontbreekt bijvoorbeeld de politie, terwijl veiligheid 
een van de aandachtsgebieden is van Centrum +. De Stuurgroep vormt dan het 
eigenlijke samenwerkingsverband, maar houdt zich niet met operationele zaken 
bezig. Bovendien zijn hierin – naast gemeente - alleen de private belanghebbenden 
betrokken, niet de professionele.  
 
De Stadscoach vormt de verbindende schakel. Feitelijk vormt de stadscoach de 
verpersoonlijking van de samenwerkingsstructuur in het centrum, en voert hierop 
de regie. Deze alliantiemanager onderhoudt de contacten met de diverse partners 
en andere overlegstructuren binnen hetzelfde gebied (zoals Veilig Ondernemen en 
Veilig Uitgaan). Zij ontvangt wekelijks een overzicht van meldingen in het centrum, 
die worden besproken, worden beoordeeld en van een eventuele actie voorzien. Er 
vindt vanuit de Taskforce een consequente terugkoppeling plaats richting melders.  
De Taskforce en Stuurgroep beogen feitelijk geen ketensamenwerking, maar een 
samenwerking tussen gemeente en private partijen in het centrum. Waar nodig 
vindt afstemming plaats met professionele partners. In het licht van het integrale, 
gebiedsgerichte actieprogramma toch een opvallende keuze. Deze overlegstructuur 
bestaat overigens parallel aan het wijkgerichte werken. Het centrum ligt 
geografisch gezien binnen het wijkteam Midden, maar is er politiek ‘uitgehaald’, 
vanwege het specifieke karakter en ambities. De samenwerkingsstructuur van het 
wijk- en buurtbeheer is tevens losgelaten, zo blijkt uit de werkwijze binnen het 
centrum.   

4.4.2. Jeugd  

Voor de casusbespreking rondom jeugdoverlast, is aangesloten bij het recent 
ingestelde Casusoverleg Jongeren in de Openbare Ruimte (COJOR). Dit overleg is 
in oktober 2006 ingesteld met de ondertekening van een samenwerkingsconvenant 
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tussen de gemeente, politie, Merites en Cires. Het convenant geeft als doelstelling 
aan: 
- Beheersing van overlast van jongeren in de beleving van bewoners. 
- Voorkomen dat overlastgevend en asociaal gedrag van jongeren uitgroeit tot 

crimineel gedrag. 
- Bijdragen aan de ontwikkeling van preventief jeugdbeleid door te onder-

zoeken welke voorzieningen en activiteiten nodig zijn en hoe deze te 
realiseren.  

 
Hieraan is nog mondeling toegevoegd dat het gaat om een aanpak gericht op 
groepen en plekken, niet op individuen. De doelstelling wordt gerealiseerd door de 
ketensamenwerking. Belangrijk instrument is het volgsysteem jongeren in beeld, 
een software applicatie voor de informatie-uitwisseling en monitoring van 
afspraken. Het overleg is zowel operationeel als beleidsvoorbereidend. De bijlage 
van het convenant geeft een duidelijke omschrijving van de rollen en taken van de 
samenwerkende partijen.  
 
De samenwerkende partijen hebben zichzelf als volgt in de veiligheidsketen 
geplaatst: 
- Politie: repressie (handhaving) en preventie (surveillance). 
- Cires: pro-actie (signalerend via bewonerscontacten). 
- Merites: preventie en preparatie (jongerenwerk, contacten met en activiteiten 

voor jongeren). 
- Gemeente: preventie, preparatie, nazorg (elke melding wordt afgerond met 

terugkoppeling naar melder). En voert de regie op de keten.  
 
Men vult aan dat men ook nadrukkelijk met elkaar meedenkt binnen de gehele 
keten. 
 
Aan de deelnemers van dit overleg is een casus voorgelegd, die aan de praktijk is 
ontleend, maar voor Oosterhout een fictief voorval betreft: Stel dat er meldingen 
binnenkomen van een meidengroep die andere jongeren mishandelt en intimideert, 
hoe gaan jullie hiermee om? 
 
Na melding bij één van de partners – in dit geval de politie (aangifte) - wordt 
bezien of sprake is van een trend (groep of plek), want incidenten worden niet in 
dit overleg opgepakt. Bij een trend kan het probleem via het informatiesysteem 
door elke partner op de agenda van het overleg worden geplaatst. Men bespreekt 
samen de ernst, waarbij de partners hun kennis over het voorval / de groep/ de 
buurt inbrengen. Indien men besluit dat er een structureel probleem is, wat moet 
worden aangepakt, wordt een case-manager benoemd. Degene die op dat moment 
het meest geëigend is wordt case-manager (in dit geval de politie). Deze stelt 
nader onderzoek in en stelt een plan op dat in het COJOR wordt besproken, 
vastgesteld en waar de voortgang wordt gevolgd. In het plan van aanpak kunnen 
maatregelen worden voorgesteld; daarbij wordt de volgende volgorde gehanteerd: 
gedragsbeïnvloeding, activiteiten organiseren, fysieke maatregelen, repressief 
optreden. 
Binnen het gehele proces maken de partners gebruik van hun eigen organisatie; de 
politievertegenwoordiging heeft contact met de betreffende wijkagent, 
welzijnsvertegenwoordiger met de jongerenwerker uit de betreffende buurt, de 
vertegenwoordiger van de woningbouwvereniging heeft contact met de betrokken 
bewoners.  
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Er bestaat regie op twee niveaus: op het overleg (gemeente) en op de casus (case-
management). Hierbij is het bewaken van de voortgang en partners aanspreken op 
hun taken belangrijk volgens de deelnemers aan het overleg. Ook initiëren van 
gemeentelijke beleidsvorming valt hieronder. 
Het betreft een stedelijk overleg, dat functioneert in samenhang met het 
wijkgericht werken (zie hoofdstuk 3 bij RBB). De partners van het buurtbeheer 
participeren in dit stedelijke overleg. De wijkteams kunnen wel voorzien in 
signalen. De coördinator integrale veiligheid is ook aangehaakt bij de RBB. 
 
Tenslotte hebben de samenwerkende partners deze ketensamenwerking 
beoordeeld. Als pluspunten worden genoemd: 
- Insteek op het operationele niveau leidt tot daadwerkelijk resultaat, hetgeen 

stimulerend werkt. 
- Kortere lijnen, je kunt meer tempo maken en daardoor sneller optreden. 
- Toename van vertrouwen, er vormt zich een netwerk, waarbinnen je elkaar 

makkelijker weet te vinden. 
- Bundeling van krachten, je kunt gebruik maken van elkaars kennis en 

ervaring. 
- Breder en completer inzicht in de (on)mogelijkheden van partners. 
- Regie is belangrijk, opdat afspraken worden nagekomen en personen kunnen 

worden aangesproken. 
 
Als aandachtspunten worden genoemd: 
- De relatie tussen inspanningen en effecten (op langere termijn). 
- De verwijsfunctie naar aanpalende overleggen - structuren (steunpunt 

huiselijk geweld, MASS-overleg) vormt nog een aandachtspunt.  
- Aanpakken van oorzaken lukt maar tot op zekere hoogte; algemene 

maatschappelijk ontwikkelingen zijn niet door COJOR aan te pakken. 
 
Deze casus vormt ons inziens een goed voorbeeld van een ketensamenwerking (in 
ontwikkeling). Binnen het COJOR wordt gestructureerd samengewerkt, men weet 
ook wat men van elkaar kan verwachten. 
 
 

 

4.5.   Blik op behaalde resultaten 

Op de vraag naar de opbrengst van het beleid van de afgelopen jaren benoemen 
de betrokkenen vooral zaken die als proceswinst kunnen worden aangemerkt. 
Voorbeelden zijn: 
- Korte lijnen tussen partners. 
- Kruisbestuiving tussen organisaties. 
- Groei van een bewonersnetwerk. 
- Realisatie van een samenwerkingsstructuur, waarbij partners niet tegen 

elkaar uit kunnen worden gespeeld door bewoners. 
- Bewoners en ondernemers voelen zich meer serieus genomen. 
- Gemeente reageert sneller op signalen en brieven van de bewoners. 
 
Naast deze procesmatige winst, wordt door een van de betrokkenen gewezen op 
een verbeterde waardering van bewoners van hun woon- en leefklimaat in de 
laatste burgerijenquête. Ook wordt gewezen op een vermindering van 
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overlastgevoelige hangplekken. Een andere partner geeft nog aan dat de 
subjectieve veiligheid toeneemt door de communicatie met bewoners. Ook de 
buurtpreventieprojecten worden als erg effectief genoemd omdat de 
woninginbraken hierdoor sterk zijn teruggebracht in deze buurten. 
 
De ontwikkelingen binnen de maatschappelijke problematiek in kwestie: 
de burgerijenquêtes. 
 
Om zicht te krijgen op de resultaten op het gebied van leefbaarheid en veiligheid  
voert de gemeente Oosterhout al vanaf 1999 een leefbaarheids- en 
veiligheidsmonitor uit. De zogeheten burgerij-enquête. Met deze burgerij-enquete 
is de gemeente in staat om geobjectiveerd de mening van haar burgers te peilen. 
Iedere drie jaar wordt (een steekproef van) de Oosterhoutse bevolking namelijk 
gevraagd in een enquête haar mening te geven over diverse onderwerpen. Dit 
instrument maakt het de gemeente Oosterhout mogelijk om de lokale problematiek 
– vroegtijdig - in beeld te krijgen en te volgen door de tijd.  
 
De burgerij-enquête heeft een cyclische werking. De uitkomsten kunnen worden 
gebruikt om te bepalen op welke terreinen de gemeente en haar partners actie 
moeten ondernemen en het kan tegelijkertijd gebruikt worden om hier meetbare 
doelen aan te koppelen. Vervolgens kan een volgende burgerij-enquête dienen om 
te bepalen in hoeverre de doelen zijn gehaald en kan op basis hiervan bijsturing 
plaatsvinden. Momenteel is een werkgroep bezig om de belangrijkste uitkomsten 
uit de burgerijenquêtes te vertalen naar een actielijst, waarmee binnen het 
buurtbeheer kan worden gewerkt. 
 
We hebben de beschikking over de resultaten van drie meetmomenten (1999, 
2002 en 2005). In 2005 is het mede door een grotere steekproef mogelijk om op 
meer gedetailleerd buurtniveau uitspraken te doen. Uit de burgerij-enquêtes blijkt 
dat de inwoners van Oosterhout gunstig oordelen over hun eigen woonomgeving. 
Een groot aandeel van de inwoners vindt het prettig om in zijn of haar buurt te 
wonen (95%). Geen enkele wijk scoort matig of slecht: alle wijken scoren boven de 
70.  
Bij de belangrijkste buurtproblemen (top 5) valt op dat voor bijna alle wijken van 
de gemeente Oosterhout verkeers- en parkeerproblemen hoog in de top 5 staan. 
Daarna komen zaken die vallen onder het beheer van de openbare ruimte 
(vervuiling, achterstallig onderhoud, openbaar groen). Voor de gehele gemeente 
Oosterhout bezien valt op dat sociale onveiligheid/hangjongeren gestegen is in de 
top 5. In 2002 stond het op nummer 5 en in 2005 op nummer 4.  
 
Bijna tweederde van de inwoners (65%) vindt dat de gemeente te weinig aandacht 
heeft voor de problemen in de buurt. Hier wordt de inzet van gemeentelijk beleid 
zichtbaar. In de wijk waar inwoners het meest tevreden zijn (Oosterheide) is kort 
voor de enquête een grootschalige opknapbeurt in grote delen van de wijk 
gehouden. Ook valt op dat in het Centrum de tevredenheid over de aandacht van 
de gemeente voor de problemen in de woonbuurt het meest is toegenomen (van 
21% in 2002 naar 35% in 2005). Dit lijkt een aanwijzing dat de aanpak van de 
binnenstadscoach en het intensieve contact tussen gemeentebestuur en 
centrumbewoners gewaardeerd wordt. Op een aantal lijstjes scoort het Centrum 
echter nog steeds het slechtst: bijvoorbeeld bij de beoordeling van de fysieke 
kwaliteit en de sociale kwaliteit. Overigens scoort het Centrum dan wel slechter dan 
de andere wijken in Oosterhout, het Centrum scoort nog steeds voldoendes. Uit 
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deze cijfers blijkt echter wel dat het Centrum, ook vanuit de bewonersbeleving om 
extra aandacht vraagt. 
 
De bewoners beoordelen de afgelopen jaren hun (fysieke en sociale) woon- en 
leefomgeving als (ruim) voldoende. De waardering van de leefbaarheid ligt globaal 
tussen de 7 - 7,5 in de diverse wijken en kerkdorpen. Daarbij valt wel op dat de 
kerkdorpen over het algemeen hogere cijfers krijgen dan de wijken in de stad. In 
bijna alle wijken is sprake van een lichte daling van het rapportcijfer ten opzichte 
van 2002. Het merendeel van de Oosterhouters voelt zich tevens nog steeds veilig 
in de eigen woonbuurt. Ook hier krijgt geen enkele wijk een onvoldoende, en 
schommelen de cijfers globaal tussen de 7-7,5. Ook deze waardering is door de 
jaren heen vrij stabiel. Het aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen 
woonbuurt is het hoogst in het Centrum (37%) en het laagst in één van de 
kerkdorpen (Den Hout, 8%). Ten opzichte van 2002 is het aandeel dat zich wel 
eens onveilig voelt in de eigen woonbuurt afgenomen met 2%, alleen in het 
Centrum is het gevoel van onveiligheid met 3% toegenomen.  
 
In de bijlage zijn  enkele highlights geselecteerd uit de burgerijenquêtes.  
Het is moeilijk om deze resultaten 1:1 te koppelen aan de beleidsinspanningen. 
Wel kan worden gesteld dat de beleidsdoelstelling voor de periode 2002-2006 
inhoudelijk is behaald. Doel was immers om het niveau van leefbaarheid en 
veiligheid (t.o.v. 1999) te behouden. Op basis van deze beschikbare cijfers is dat 
gelukt.  

 

4.6.   Resumé 
 
  ervaringen van de partners in de samenwerking 

De partners laten zich over het algemeen positief uit over de huidige manier van 
(samen)werken. Als positieve punten wordt gewezen op: 
+    de invulling van het voorzitterschap van de wijkteams door de partners,   

   omdat daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt benadrukt.  
+    de realisatie en het onderhoud van een goed onderling netwerk 
+    een ondersteunende, collegiale cultuur. 
+    duidelijk aandacht voor de burger, mede als belangrijke voorwaarde voor  

   het gevoel van veiligheid. 
+    de aandacht voor de binnenstad. 
+    ontstaan van de buurtpreventieprojecten, waarbij bewoners duidelijk een  

   eigen verantwoordelijkheid hebben opgepakt.   
+    beschikbaarheid van een vrij en gezamenlijk besteedbaar wijkbudget. 
+    omslag in gemeentelijke houding (minder schotten, dichter bij burger).  
+    snel kunnen reageren op klachten van bewoners. 
+    de organisatie van signalen vanuit burgers en de samenwerkingsstructuur   

   houdt de gemeentelijke dienstverlening scherp. 
 

Kanttekeningen worden geplaatst bij: 
- de sterke nadruk die in het buurtbeheer ligt op het fysieke beheer van de 

openbare ruimte. Er is nog weinig aandacht voor de sociale kant van 
leefbaarheid, ook is nog onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is; 

- het reactief karakter van het vraaggericht werken; 
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- de afspraken over de onderlinge rolverdeling, met name zijn er 
onduidelijkheden over de positie van de buurtcoördinator ; 

- de als nogal zwaar ervaren overlegstructuur; 
- de gemeentelijke regierol; vrijwel alle betrokkenen geven aan dat deze in de 

praktijk onvoldoende wordt ingevuld.  
 
ervaringen van bewoners 
Ook de geïnterviewde bewoners ervaren positieve punten in de samenwerking met 
de gemeente: 
+    de gemeente is meer klantgericht geworden, reageert sinds een half jaar  
         sneller op signalen en brieven; 
+       het meldpunt openbare ruimte werkt goed; 
+       de buurtcoördinator is goed bekend en toegankelijk; 
+    in de buurtpreventieprojecten wordt het contact met de politie als zeer 
          positief ervaren. 
 
Vanuit de bewoners worden kanttekeningen geplaatst bij: 
-  het vraagericht werken, dit komt niet altijd uit de verf.  
-      de standaard aanwezigheid van de partners bij buurtoverleggen. Sommige 
          inwoners ervaren dit als prettig; anderen hebben het gevoelen dat dit te 
          veel invloed heeft op de inhoud van het overleg en prefereren aanwezigheid 
          op afroep; 
-    de schriftelijke informatie vanuit de gemeente is nogal eens in ontoe- 
          gankelijke taal. 
 
ervaringen van ondernemers 
De ondernemers zijn erg positief over de samenwerking. Als pluspunten worden 
benoemd:  
+       de goede bespreekbaarheid van de actuele situatie; 
+    het kunnen realiseren van ‘quick wins’ (bijvoorbeeld: het realiseren van 
          camerabeveiliging). 
Als aandachtspunt wordt genoemd het risico van verplaatsing van problemen naar 
omliggende gebieden. 
 
ervaringen vanuit het College 
Vanuit het College wordt benadrukt dat de ontwikkeling van de samenwerking 
moet worden bezien als een ontwikkelingsproces. De voordelen hiervan zijn:  
+   betere mogelijkheden tot samenwerking op de werkvloer. Alhoewel de 
         partners elkaar ook voor 2002 al wel wisten te vinden liepen zij toch vaak 
         tegen de grenzen van hun eigen organisaties. Door de samenwerking zijn 
         dit type knelpunten opgelost; 
+     de bewoners en ondernemers worden meer bij het beleid betrokken, en er 
         wordt beter gecommuniceerd; 
+      de buurtpreventieprojecten hebben er voor gezorgd dat mensen zich veiliger 
         voelen in hun eigen buurt. 
Om nog meer extern gericht te zijn en om verkokering binnen de gemeente tegen 
te gaan wil het college de organisatie meer inrichten op programmatisch werken. 
Met behulp van programma’s moeten impulsen van buiten naar binnen worden 
gebracht.  
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ervaringen vanuit de raad 
De raadsleden zijn van mening dat in Oosterhout over het algemeen sprake is van 
en veilig en leefbaar klimaat. De belangrijkste aandachtspunten zijn de overlast 
van jeugd in het centrum en de wijken, de uitgaansproblematiek in het centrum en 
de inbraken op bedrijventerreinen.   
 
Tussen 2002-2006 heeft geen evaluatie van het beleid plaatsgevonden. De 
Raadsleden vinden dit een gemiste schakel en vinden achteraf beschouwd dat de 
Raad daar zelf alerter in had kunnen zijn vanuit haar toetsende rol. In de praktijk 
blijkt dat de monitoring vanuit de Raad beperkt is. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 

5.1.   Inleiding 
Bij de aanvang van dit onderzoek zijn drie vragen centraal gesteld: 

a. Welke afspraken zijn binnen de gemeente Oosterhout gemaakt over de 
ketensamenwerking binnen het thema leefbaarheid en veiligheid m.b.t. 
de samenwerking tussen betrokken organisaties/ inwoners, en de rol 
van gemeente als ketenregisseur? 

b. Worden deze afspraken in praktijk nagekomen? 
c. Leidt de ingezette ontwikkeling tot een effectieve samenwerking in de 

keten? 
 

In de hoofdstukken 3 en 4 zijn respectievelijk de beleidsvorming en de praktische 
werking daarvan beschreven. Daarmee zijn de onder a. en b. gestelde vragen – in 
beschrijvende zin - beantwoord.  
 
De kernvraag is uiteraard of dit ook leidt tot een effectieve samenwerking in de 
keten. Om hier een antwoord op te geven wordt in dit hoofdstuk de samenwerking 
getoetst op basis van het vooraf gedefinieerde normenkader.  
Op basis van deze bevindingen en analyses worden vervolgens de conclusies en 
aanbevelingen geformuleerd. 
 

5.2.   Algemeen 
Voordat wordt ingegaan op de toetsing van het samenwerkingsmodel past een 
voorafgaande opmerking over het perspectief waaruit de Rekenkamer een en ander 
beoordeelt.    
 
De keuze van de Rekenkamer voor dit onderwerp is mede ingegeven door het 
belang dat zij hecht aan een goede samenwerking tussen organisaties in de 
publieke sector. In formele zin gaat het hierbij om organisaties met een eigen 
rechtspersoonlijkheid, bevoegheden en verantwoordelijkheden.  Vanuit de inwoners 
en ondernemingen bezien gaat het echter om verschillende onderdelen van één  
geheel, en zij mogen ook verwachten dat er een goed geordende samenwerking is 
tussen de betrokken organisaties.  Uiteindelijk gaat het om hun belangen, en 
daarom mogen zij eveneens verwachten dat zij op gepaste wijze bij de 
voorbereiding en uitvoering van het beleid betrokken worden.  
 
De gemeente Oosterhout heeft dit onderkend, en is in 2003 een traject gestart om 
tot een meer gestructureerde samenwerking tussen organisaties én inwoners te 
komen. Gezien de aard en omvang van de maatschappelijke problematiek, en 
gezien ook het grote aantal betrokken inwoners en organisaties is dit geen 
sinecure.  Er is dan ook niet zozeer sprake van een momentgebonden invoering, 
maar veeleer van een meerjarig ontwikkelingstraject.. 
 
Voorafgaand aan de verdere evaluatie wil de Rekenkamer zijn waardering 
uitspreken voor de initiatieven die binnen de gemeente Oosterhout zijn genomen, 
en het draagvlak dat zij bij de gemeente en andere betrokkenen heeft aangetroffen 
om aan deze ontwikkeling vorm en inhoud te geven.  
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De Rekenkamer wil door een positief-kritische analyse een bijdrage leveren aan 
deze ontwikkeling. Onderstaand worden daartoe op onderdelen conclusies en 
aanbevelingen geformuleerd. 
 

5.3. Evaluatie samenwerking op basis van het toetsingskader 

 
 
Meetbare doelen 
Eén van de belangrijkste voorwaarden voor effectieve samenwerking is dat er 
tussen betrokkenen overeenstemming is over de te bereiken doelen, en die doelen 
ook meetbaar geformuleerd worden.  
Op het gebied van integrale veiligheid waren de doelen  in de periode 2002-2006 
nog niet in voldoende meetbare termen geformuleerd, maar hierin is vanaf 2006 
een duidelijke verbetering  gerealiseerd.  
Voor het buurtbeheer zijn momenteel geen duidelijke inhoudelijke doelen 
geformuleerd, maar gaat het vooral om de inrichting van het samenwerkingsproces 
met partners en bewoners. Een evaluatie van de effectiviteit is daarmee lastig. Een 
nadere aanscherping van de werkwijze in de vorm van (meetbare) doelen maakt 
de beleidspraktijk beter toetsbaar. Dit schept bovendien duidelijkheid richting 
partners en bewoners over de inhoud van het wijkgericht werken. In het verlengde 
hiervan zouden de doelstellingen ook gericht moeten zijn op de sociale kant van 
leefbaarheid (sociale cohesie).   
 
 

 
Aanbeveling 1 
Geadviseerd wordt ook voor het buurtbeheer tot SMART geformuleerde  
doelen te komen. 

 
 

Vraaggerichtheid  
Het centrale uitgangspunt in de ketenbenadering is dat alle activiteiten van de 
betrokken organisaties gericht zijn op het voldoen aan de maatschappelijke 
behoeften. Dit is op drie aspecten getoetst: 
a   worden er instrumenten ingezet om de vraag van burgers te achterhalen? 
b.  zijn er structurele overlegsituaties met burgers gecreëerd? 
c.  is de invloed van burgers herkenbaar in doelen en beleid? 
 
De toets op de eerste vraag is overwegend positief. De gemeente geeft in haar 
functioneren te kennen dat ze veel gewicht hecht aan de behoeften bij de 
inwoners. Goede voorbeelden zijn de burgerij-enquete, de buurtoverleggen, alsook 
het pilotproject woonservicezone Oosterheide Wel Zo Goed Wonen en de aanpak 
van aandachtsbuurten (visie bijeenkomsten met burgers).  
Een aandachtspunt in met name het buurtbeheer is wel dat er een sterke  nadruk 
ligt op het fysieke beheer van de openbare ruimte. Er is nog weinig aandacht voor 
de sociale kant van leefbaarheid. 
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Ook de beoordeling op de tweede toets is overwegend positief. Er vindt structureel 
overleg plaats in de buurtoverleggen en de buurtpreventieprojecten.  
Een aandachtspunt is echter wel dat nog niet in alle wijken een buurtoverleg tot 
stand is gekomen. Er is daarbij enige ambivalentie over de vraag of en zo ja op 
welke wijze de gemeente een actieve rol zou moeten vervullen om het 
buurtoverleg ook in de nu nog ontbrekende buurten te stimuleren. 
 
Het is niet eenduidig vast te stellen of de invloed van burgers herkenbaar in doelen 
en beleid tot uitdrukking komt: 
- in de interviews komt naar voren dat het vraaggericht werken er in elk geval 

toe bijdraagt dat concrete problemen worden opgelost; 
- daarmee is nog niet bereikt dat de invloed van burgers ook herkenbaar is in 

doelen en beleid. Bij specifieke projecten (aanpak aandachtsbuurten,  
Programma Binnenstad Plus) is de invloed van bewoners wel herkenbaar; 

- in buurten waar (nog) niet zulke specifieke projecten aan de orde zijn geven 
enkele inwoners echter aan dat de invloed op doelen en beleid huns inziens 
soms te wensen overlaat.  

 
Een meer algemeen aandachtspunt bij de ontwikkeling van vraaggericht werken is 
dat dit bij een letterlijke toepassing daarvan kan leiden tot een reactieve houding. 
Kenmerkend voor vraaggericht werken is niet alleen dat de samenwerkende 
partners reageren op vragen van inwoners en ondernemers, maar ook en vooral 
dat zij op grond van goede communicatie en een empathische houding anticiperen 
op de behoeften die bij hen leven.  
 
Bij de ontwikkeling van vraaggericht werken  behoort ook dat inwoners via deze 
weg invloed kunnen uitoefenen op het beleid dat voor hun buurt wordt 
geformuleerd. Alhoewel de systematiek van buurtoverleggen in opzet een bredere 
invulling mogelijk maakt, ligt in de huidige praktijk toch het zwaartepunt bij het 
oplossen van praktische problemen.  Met de invoering van het alliantiemanagement  
ontstaan mogelijkheden voor een verbreding en verdieping van de inhoud van de 
buurtoverleggen.  
 
 

 
Aanbeveling 2 
Geadviseerd wordt om bij de verdere ontwikkeling van het vraaggericht 
werken specifiek aandacht te geven aan: 
-  het bevorderen van een dekkende opzet van de buurtoverleggen;  
-  verbreding van de inhoud van buurtoverleggen naar ook de sociale kant    
   van leefbaarheid; 
-  de invloed van inwoners op het beleid dat voor hun buurt wordt  
   geformuleerd. 
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Processen 
Voor een groot deel van de activiteiten die binnen de ketens plaatsvinden geldt dat 
er sprake is van een repeterend karakter. Dat maakt het mogelijk om de 
samenwerking tussen organisaties vast te leggen in effectieve en doelmatige 
processen. Getoetst is op de volgende criteria: 

a. Is er sprake van een procesbeschrijving die voor iedereen helder is? 
b. Verlopen de processen in de praktijk geordend?  

- Is vanuit iedere partij een goed bereikbaar aanspreekpunt aanwezig? 
- Is er gestructureerd aandacht voor evaluatie van de afspraken en inzet 

van overige partijen? 
 
Geconstateerd wordt dat: 

- de samenwerking tot dusver slechts in beperkte mate wordt ondersteund 
door procesbeschrijvingen. Alleen bij het Casuïstiekoverleg hangjongeren is 
een convenant met procesbeschrijving aanwezig; 

- er vanuit elk van de betrokken organisaties medewerkers aangewezen zijn 
voor de diverse overlegvormen; daarmee is ook duidelijk wie de 
aanspreekpunten zijn. De partners geven daarbij aan dat zij “elkaar weten 
te vinden”; 

- er hierbij in wisselende mate en aard sprake is van evaluaties. In het kader 
van het buurtbeheer heeft enkele malen een evaluatie plaatsgevonden, 
deze  waren met name gericht op aspecten van samenwerking.  
Bij de samenwerkingsverbanden op het gebied van integrale veiligheid was 
er tot 2006 geen structurele en formele evaluatie. Vanaf 2006 wordt echter 
jaarlijks geëvalueerd. 

 
Het geheel overziende heeft de samenwerking in belangrijke mate vorm en inhoud 
gekregen door het creëren van netwerken. Daarin zijn medewerkers aangewezen 
die deelnemen aan de overlegsituaties en als aanspreekpunt voor de partners 
fungeren. Positief is ook dat de deelnemers aangeven dat men elkaar in de praktijk 
weet te vinden.  
 
Uit een oogpunt van effectiviteit en doelmatigheid adviseert de Rekenkamer toch 
om, meer dan nu het geval is, de samenwerking te ondersteunen door beknopte 
maar heldere procesbeschrijvingen.  Dat geldt met name voor processen met een 
kritisch belang, en daarnaast ook processen met een veelvuldig repeterend 
karakter.   
 
Zoals hiervoor al werd gesteld heeft het tot stand brengen van goede 
samenwerkingsverbanden in hoge mate het karakter van een ontwikkelingstraject. 
In zo’n traject is van belang dat door stelselmatige evaluatie inzicht wordt 
verkregen in successen en verbeterpunten, zodanig dat richting kan worden 
gegeven aan de verdere ontwikkeling.   
 
 

 
Aanbeveling 3 
Geadviseerd wordt om de samenwerkingsverbanden te ondersteunen door 
beknopte procesbeschrijvingen, waarin ieders inbreng in het proces en de 
onderlinge verbanden daartussen helder worden weergegeven.   
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Aanbeveling 4 
Geadviseerd om afspraken te maken over een stelselmatige evaluatie van 
het verloop van de processen in combinatie met een analyse van de daarmee 
behaalde resultaten c.q. de nakoming van onderling gemaakte afspraken.  
 

 
 
Verantwoordelijkheden  
Voor een goede samenwerking is ook nodig dat er duidelijkheid is over de rollen en 
verantwoordelijkheden van de samenwerkende organisaties. Getoetst is op de 
volgende criteria: 
a. Zijn er vooraf afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en rollen van 

alle betrokken partijen? 
b. Heeft de gemeente een sturende rol binnen de processen?  

- is zij bij de belangrijkste processen betrokken? 
- heeft zij een bepalende rol (bijvoorbeeld voorzitter) in overleggen? 

c. Is er een structuur/situatie gecreëerd waarbinnen mensen worden   
 aangesproken als zij hun verantwoordelijkheden niet oppakken? 
 
De bevindingen: 
 
ad a:  
- in het kader buurtbeheer zijn wel beschrijvingen gemaakt van de 
samenwerkingsstructuur, maar dit is niet uitgewerkt in vastgelegde afspraken over 
verantwoordelijkheden en rollen. 
- bij de projecten in het kader van integrale veiligheid wordt wel op  projectniveau 
de bijdrage van partijen benoemd en hun plek in de keten, maar is er geen 
concrete vertaling in taken/rollen. Bij het casusoverleg jeugd is dit overigens wel in 
ontwikkeling. 
 
ad  b: 
 -  de gemeente is betrokken bij alle belangrijke processen. In het kader van het 
buurtbeheer neemt de gemeente deel aan de buurtoverleggen, wijkteams, RBB en 
de stuurgroep.  Daarnaast is de veiligheidscoördinator betrokken bij de diverse 
overleggen op gebied van integrale veiligheid. 
-  bij het ontwerp van de processen is vooral uitgegaan van beginselen van 
gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid.  De tegenhanger daarvan is dat de 
gemeente weliswaar als ketenregisseur wordt aangemerkt, maar dit slechts in 
beperkte mate vertaalt in een bepalende rol. De regierol komt wel tot uitdrukking 
in het voorzitterschap van de RBB.  
 
ad c:  
-  in opzet is een structuur gecreëerd waarbinnen mensen kunnen worden 
aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Doordat doelen veelal niet meetbaar 
worden geformuleerd, en in het functioneren veelal de nadruk ligt op 
gezamenlijkheid, is de praktische invulling hiervan beperkt. 
 
Het geheel overziende constateert de Rekenkamer dat het geheel van  
rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nadere aandacht verdient.  
Daarbij is vooral van belang op welke wijze de rol van de gemeente wordt 
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gepositioneerd. In het model van ketensamenwerking wordt in veel gemeenten 
(maar niet in alle) aan de gemeente de rol van regisseur toebedeeld.  De 
Rekenkamer onderkent dat deze rol niet eenvoudig is. Het gaat om samenwerking 
met organisaties met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarbij past 
geen dirigerende rol van de gemeente, maar een activerende, coördinerende en 
vooral uitnodigende benadering ten opzichte van de partners en inwoners.  
 
Zoals hiervoor aangegeven is in de benadering de nadruk gelegd op de 
gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid. Gezien de bereidheid tot samenwerking bij 
de partners en de initiatieven die door inwoners genomen worden heeft deze 
benadering ook tot resultaten geleid.   
 
De nadruk op gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid, en de daarmee 
samenhangende nadruk op overlegstructuren heeft er bij de ontwikkeling van het 
buurtbeheer wel toe geleid dat minder aandacht is uitgegaan naar een eenduidige 
vastlegging van rollen, taken en verantwoordelijkheden.  
Voor veiligheid zijn bijdragen van diverse partners al duidelijker benoemd, maar 
ook hier ontbreekt nog de concrete vertaling in taken/rollen. 
 
 
 

 
Aanbeveling 5 
Geadviseerd wordt om met name bij de doorontwikkeling van het 
buurtbeheer en de invoering van het alliantiemanagement c.q. 
programmatisch werken uitdrukkelijk aandacht te geven aan een heldere 
vastlegging van rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  
 

 
 
 
Sluitende aanpak/ketensamenwerking  
Om de samenwerking binnen de keten goed te laten functioneren is nodig dat alle 
betrokken partijen bij de afspraken betrokken zijn. De afspraken moeten daarbij 
zodanig zijn dat ze voor alle leden van de doelgroep van toepassing zijn (er mogen 
geen cliënten tussen wal en schip allen, en/of van het kastje naar de muur 
gestuurd worden).  
 
Getoetst is op de volgende criteria:  
a. zijn voor de prioritaire thema’s binnen de gemeente vormen van samenwerking 

c.q. overleg gecreëerd waaraan alle betrokken partijen deelnemen, zodat alle 
schakels in de keten vertegenwoordigd zijn? 

b. Zijn specifieke aanpakken gecreëerd om te zorgen dat voor gekozen 
doelgroepen niemand buiten de boot valt? 

 
De bevindingen m.b.t. het eerste criterium zijn positief. Er is sprake van een 
duidelijke ketenaanpak op het gebied van jeugd. Dat geldt ook voor de 
samenwerking op het gebied van veiligheid binnenstad, winkelgebieden en 
bedrijventerreinen.  
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De bevindingen m.b.t. het tweede criterium zijn overwegend positief, hier is met 
name het MASS-overleg een goed voorbeeld.  Op het gebied van het jeugdbeleid is 
het in ontwikkeling. 
 
 
Signalering 
Eén van de belangrijke doelen van samenwerking binnen de keten is dat door de 
vraaggerichte oriëntatie en de uiwisseling van informatie tussen de partners het 
mogelijk is om vroegtijdig probleemsituaties te onderkennen. In het onderzoek is 
dit verwoord in het volgende toetsingscriterium:  
a.  Is er  een situatie gecreëerd waarin signalen vroegtijdig herkend kunnen 
       worden? 
 
Geconstateerd wordt dat door de burgerij-enquête ( grote lijnen) en de buurtover-
leggen en wijkteams (continue dagelijkse zaken) een goede basis gelegd is voor 
vroegtijdige signalering.  Een aandachtspunt is we dat in de wijkteams de nadruk  
ligt op fysieke zaken. De vraag is of er voldoende aandacht is voor signalering van 
meer sociale problemen. 
 
Deze bevinding sluit aan bij de onder 2. al aanbevolen verbreding van de inhoud 
van buurtoverleggen naar ook de sociale kant  van leefbaarheid. Hiervoor wordt 
daarom geen afzonderlijke aanbeveling opgenomen.  
 
 
Informatievoorziening 
Een goede informatievoorziening (adequaat, tijdig) is noodzakelijk voor het 
functioneren van elke organisatie op zich. Bij samenwerking komt daar een extra 
dimensie bij. Getoetst is op de volgende criteria: 
a. Zijn er afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling? 
b. Beschikt iedereen over een duidelijk communicatiekanaal voor relevante 

informatie? 
Zowel op het gebied van buurtbeheer als veiligheid is de informatievoorziening in 
ontwikkeling. Bij buurtbeheer is onlangs professionele notulering van de 
overleggen geregeld en worden verslagen structureel uitgewisseld. Op het gebied 
van veiligheid wordt gebruik gemaakt van een informatiesysteem waarmee in één 
oogopslag de trends op belangrijke onderwerpen zichtbaar wordt (het dash-
boardsysteem). Daarnaast gaat voor het casuïstiekoverleg jongeren een digitaal 
informatiesysteem in gebruik genomen worden waarmee partners onderling 
informatie uit kunnen wisselen.  
 
 
Overlegstructuur 
In het vooraf vastgestelde normenkader was geen afzonderlijk criterium 
opgenomen met betrekking tot de overlegstructuren. Naar aanleiding van de 
bevindingen is dit alsnog toegevoegd.  
 
Een algemene bevinding in dit onderzoek is dat de gemeente in de relaties met de 
partners veel nadruk heeft gelegd op de gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid.  Dit 
heeft onder andere vorm gekregen in overlegstructuren die elk op zich een 
begrijpelijke ontstaansgrond hebben, maar in totaliteit leiden tot een nogal 
complexe, niet goed doorzichtige structuur: 
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- het buurtbeheer, met de gestapelde opbouw van buurtoverleggen, wijkteams, 
regiegroep en stuurgroep; 

- een relatief groot aantal deeloverleggen op het gebied van integrale 
veiligheid; 

- daarnaast nu ook: de invoering van het alliantiemanagement , als opmaat 
naar programmatisch werken in Oosterhout. 

 
 

 
Aanbeveling 6 
Geadviseerd wordt om te komen tot een vereenvoudiging van de 
overlegstructuren 
 

 
 

5.4. Slotconclusies en -aanbevelingen 

In dit onderzoek is teruggeblikt op de samenwerking op het gebied van 
leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Oosterhout in de afgelopen 4 jaar.  
Daaruit blijkt dat de gemeente nadrukkelijk aandacht heeft voor het beleidsterrein 
integrale veiligheid en leefbaarheid.  De gemeente heeft daarbij een traject ingezet 
om te komen tot een goede samenwerking met andere betrokken organisaties én 
haar inwoners. Zowel uit reacties van betrokkenen als uit de inhoudelijke 
resultaten blijkt dat de gemeente hiermee op de goede weg is: 
- uit de gesprekken blijkt dat ook de partners zich er van bewust zijn dat 

samenwerking essentieel is. Er is een grote bereidheid tot samenwerking. 
Iedereen geeft aan dat de lijnen kort zijn en men elkaar weet te vinden 
wanneer dat nodig is; 

- de aanpak biedt ruimte voor bewonersinitiatieven, en deze zijn in diverse 
buurten ook ontstaan. De buurtpreventieprojecten zijn daarvan een goed 
voorbeeld. De  inwoners geven  ook te kennen dat de gemeente  
meer klantgericht is geworden; 

- ook de ondernemers zijn erg positief over de samenwerking. Zij wijzen op de 
goede bespreekbaarheid van de actuele situatie, en het kunnen realiseren 
van ‘quick wins’ (bijvoorbeeld: het realiseren van camerabeveiliging); 

- de gemeente heeft geïnvesteerd in aandachtswijken, en geeft nu extra 
aandacht aan de ontwikkelingen in de Binnenstad; 

- de gemeente beschikt over een al in 1999 ingezette, consistente reeks 
Leefbaarheids- en veiligheidsmonitors. Uit de monitors blijkt dat in de periode 
2002-2006 de – overigens zeer globaal geformuleerde – doelstellingen zijn 
gerealiseerd.    

 
Naast deze sterke punten, zijn er ook een aantal ontwikkelingen te benoemen die 
nadere aandacht behoeven. In hoofdlijnen gaat het daarbij om een uitbreiding, 
integratie en een verdere professionalisering van het gekozen vraaggerichte 
samenwerkingsmodel. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is welke invulling de 
gemeente geeft aan haar rol als ketenregisseur: 
- de uitbreiding van het model is enerzijds kwantitatief van aard. Nog niet alle 

buurten kennen een buurtoverleg, met als gevolg dat het vraaggerichte 
samenwerkingsmodel nog niet dekkend is over het gehele gemeentelijk 
gebied. Daarnaast vragen enkele inwoners om ook een kwalitatieve 
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uitbreiding, in de zin van grotere, meer herkenbare inbreng bij het formuleren 
van doelen en beleid; 

- in de huidige fase van ontwikkeling zijn de “bloedgroepen” van leefbaarheid 
en veiligheid nog herkenbaar aanwezig, en verkeren nog in verschillende 
fasen van ontwikkeling. Gezien de onderlinge samenhangen is een verdere 
afstemming/integratie van fysieke, sociale en veiligheidsaspecten 
noodzakelijk; 

- uit de analyse met behulp van de vooraf gedefinieerde toetsingscriteria blijkt 
dat op een aantal aspecten verdere ontwikkelingen nodig zijn. Het gaat dan 
om het SMART formuleren van doelen en de tussen betrokken organisaties 
gemaakte afspraken, het helder afbakenen van rollen en 
verantwoordelijkheden  , de ontwikkeling van de informatievoorziening en het 
komen tot periodieke evaluatie en vereenvoudiging van de overlegstructuren.   

 
Met deze ontwikkelingen komt ook de regierol van de gemeente in een volgende 
fase. Tot dusver werd in de samenwerking ingezet op gezamenlijkheid en 
gelijkwaardigheid, met op zich ook veel goede gevolgen voor draagvlak en 
betrokkenheid. De hiervoor aangegeven ontwikkelingen vereisen echter een mate 
van professionalisering die alleen kan slagen bij een strakkere regie - hetgeen dan 
overigens  zowel betrekking heeft op de organisaties waar de gemeente mee 
samenwerkt als op de interne regie binnen de gemeente zelf.  
 
Tot slot wil de Rekenkamer daarbij ook ingaan op de rol van de gemeenteraad. 
Alhoewel de samenwerking met andere organisaties formeel kan worden 
aangemerkt als een uitvoeringsaangelegenheid van het College, heeft dit in het 
ontwikkelingstraject een verstrekkender betekenis.  Daarbij is name van belang dat 
de gemeenteraad door het formuleren van meetbare doelen de kaders stelt 
waaraan door de samenwerking dient te worden voldaan – en op basis van 
monitoring en evaluaties er op toe ziet dat deze doelen ook worden gerealiseerd. 
 
Uiteindelijk gaat het er om dat door de ontwikkeling van een vraaggericht 
samenwerkingsmodel zo goed mogelijk in de behoeften van ondernemers en 
inwoners wordt voorzien.  Naast het oplossen van ad hoc problemen gaat het er 
daarbij ook om dat de inbreng van burgers en bedrijven zich herkenbaar vertaalt in 
doelen en beleid, zodat ook de positie van de raad mee zal moeten evolueren bij de 
verdere ontwikkeling van het vraaggericht samenwerkingsmodel.  
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6. Reactie College op conceptrapport 

 
 
Op 7 augustus 2007 heeft de Rekenkamer het conceptrapport aangeboden voor 
bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 25 
september 2007. De inhoud van deze brief is onderstaand integraal verwoord.  
 
 
“Geachte leden van de Rekenkamer West-Brabant, 
 
De Rekenkamer West-Brabant heeft een onderzoek verricht over het onderwerp 
“Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid en Veiligheid”. Er is teruggeblikt op de 
samenwerking op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de afgelopen vier 
jaar. Het algemene oordeel is dat de gemeente nadrukkelijk aandacht heeft voor 
het beleidsterrein integrale veiligheid en op de goede weg is als het gaat om de 
samenwerking met andere betrokken organisaties en haar inwoners. Samen met 
de door u geformuleerde aanbevelingen beschouwen wij dit als een goede 
ondersteuning van het in gang gezette beleid. 
 
Met betrekking tot de inhoud van uw rapport maken wij verder de volgende 
opmerkingen. 
 
 Onderzoeksgebied 
Wij constateren dat voor de beantwoording van de hoofdvraag “welke 
ketenafspraken zijn gemaakt tussen gemeente en haar partners t.a.v leefbaarheid 
en veiligheid in Oosterhout?” een deel van de inhoud buiten beschouwing is 
gebleven. Het onderzoek concentreert zich voornamelijk op de ketensamenwerking 
binnen het veiligheidsveld “veilige woon-en leefomgeving”.  Andere vormen van 
ketensamenwerking die een omvangrijk deel van het beleidsgebied integrale 
veiligheid betreffen - vallen daarmee buiten het onderzoek. Dit betekent dat de 
beantwoording van de eerste vraag en de daarvan afgeleide antwoorden van de 
tweede en derde vraag in dit licht dienen te worden bezien. 
  
 Samenwerking 
U spreekt uw waardering uit voor de wijze waarop de gemeente Oosterhout sinds 
2003 een traject is gestart om te komen tot  een  meer gestructureerde 
samenwerking tussen organisaties in de publieke sector en het betrekken van de 
burgers bij de voorbereiding en uitvoering van beleid op het gebied van 
leefbaarheid en veiligheid. Met tevredenheid hebben wij ervan kennisgenomen dat 
de Rekenkamer draagvlak bij gemeente en andere betrokkenen heeft aangetroffen 
om aan deze ontwikkeling vorm en inhoud te geven. Wij beschouwen dit proces als 
een dynamisch proces van doen, leren en verbeteren om tot de gewenste optimale 
samenwerking te kunnen komen. Verankering van verbetervoorstellen in de 
gemeentelijke werkprocessen wordt uiteraard doorgevoerd.  
 
 Resultaten 
Wij nemen kennis van uw conclusie dat uit de monitors blijkt dat de gestelde 
doelen in de periode 2002-2006 zijn gehaald.  
 
 Aanbevelingen 
Wat uw aanbevelingen betreft kunnen wij kort zijn. De aanbevelingen 1 t/m 6 
hebben betrekking op de vergroting van de effectieve samenwerking in de keten. 
Omdat zij ook in onze optiek daaraan een bijdrage kunnen leveren, zullen wij deze 
meenemen en verder concretiseren bij de aanpak van het werkgebied leefbaarheid 
en veiligheid. De nieuwe afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving zal in 
samenspraak met de nieuwe afdeling Openbare Ruimte (waarin het Buurtbeheer 
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wordt ondergebracht) voor een belangrijk deel verantwoordelijk worden voor het 
implementeren van uw aanbevelingen.  
  
Wij zullen hierbij zeker ook gebruik maken van de positieve ervaringen die in de 
laatste twee jaren zijn opgedaan met reeds toegepaste werkwijzen op het terrein 
ven leefbaarheid en veiligheid. In de lijn van de met de gemeenteraad hierover 
gemaakte afspraken zijn al veel doelen in deze periode SMART geformuleerd. Wij 
verwijzen hierbij naar het in 2007 vastgestelde Uitwerkingsplan Veiligheid en - 
specifieke voor de binnenstad van Oosterhout – het in 2007 vastgestelde 
Programma Centrum + . Met de raad is ook de afspraak gemaakt jaarlijks het 
beleid mbt leefbaarheid en veiligheid te evalueren om zonodig tot bijsturing te 
kunnen komen. De raad wordt zodoende in staat gesteld de kaders te stellen 
waaraan samenwerking dient te voldoen. 
Verder kan natuurlijk gewezen worden op de dwarsverbanden en de koppelingen 
tussen het  onderwerp Leefbaarheid en Veiligheid en de Wet WMO, die de sociale 
component als vanzelf binnen het buurtbeheer zal brengen. 
 
Samenvattend concluderen wij dat uw aanbevelingen een mooie kans bieden op de 
ingeslagen weg voort te gaan op de lijn die met de gemeenteraad samen is 
uitgestippeld.” 
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7. Nawoord 
 

 
 
De Rekenkamer heeft het nu voorliggende onderzoek met grote interesse uitgevoerd.  
Alhoewel het vanuit het perspectief van inwoners en ondernemers bezien een 
vanzelfsprekende eis is dat er goed wordt samengewerkt tussen de verschillende 
organisaties binnen de publieke sector, blijkt dat in de praktijk vaak nog niet zo 
vanzelfsprekend blijken te zijn.  Dat geldt ook voor de wens van inwoners en 
ondernemers om bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid betrokken te 
worden. 
 
In dit onderzoek heeft de aandacht zich gericht op de samenwerking binnen het 
thema Leefbaarheid en Veiligheid op het niveau van wijken en buurten. Het College 
geeft aan dat er daarnaast ook nog andere samenwerkingsvormen zijn.  
Zoals in paragraaf 2.2. wordt toegelicht is bij de definiëring en afbakening van het 
onderzoeksdomein aangesloten op de inhoud die ten tijde van de start van het 
onderzoek op de homepage van de gemeente Oosterhout aan het thema 
Leefbaarheid en Veiligheid werd gegeven. Centraal uitgangspunt binnen dit thema 
was om tussen gemeente en betrokken partners te komen tot “samenwerking die 
beoogt de integrale en gemeenschappelijke zorg voor de kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving in de buurt te vergroten”. Aansluitend hierop heeft het onderzoek zich 
op deze vormen van samenwerking gericht.  
 
Op basis van dit onderzoek komt de Rekenkamer tot een positief-kritisch oordeel over 
de wijze waarop de samenwerking binnen dit thema gestalte krijgt. Positief omdat, 
zoals het College in haar reactie constateert, er zowel bij de gemeente als haar 
partners een grote bereidheid tot samenwerking is aangetroffen, en dit ook 
daadwerkelijk tot resultaten leidt. De bevindingen zijn daarnaast ook kritisch, in die zin 
dat het voor een resultaatgerichte samenwerking nodig is dat een aantal 
verdergaande, op concretisering gerichte stappen in het proces worden gezet. De 
Rekenkamer neemt daarom met instemming kennis van de reactie in het kader van 
het bestuurlijk hoor en wederhoor, waaruit blijkt dat het College inderdaad 
voornemens is om deze verbeteracties door te voeren.  
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Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording 
 
Kwalitatieve benadering  
Binnen het onderzoek staat de kwalitatieve onderzoeksbenadering centraal. Dat 
betekent dat het perspectief van betrokkenen ten aanzien van de samenwerking 
centraal wordt gesteld. Gesprekken vormen hiervoor een belangrijke 
informatiebron. Deze informatie wordt ondersteund en aangevuld met schriftelijke 
documentatie. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van kwantitatieve informatie 
afkomstig uit de beschikbare leefbaarheid- en veiligheidsmonitoren. Het gaat dan 
om cijfermatige informatie die uitdrukking geeft aan de zogenaamde veranderingen 
in de subjectieve veiligheid (perspectief bewoners).  
 
Binnen deze benadering zijn de volgende concrete activiteiten uitgevoerd (maart 
en april 2007).  
 
Opstellen toetsingskader  
Voor de beoordeling van de uitvoeringspraktijk is een toetsingskader opgesteld. Dit 
toetsingskader wordt nadrukkelijk ingezet bij de formulering van conclusies. 
 
Documentenstudie 
De aanpak op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Oosterhout 
is goed gedocumenteerd. De gemeente is ook royaal geweest met de toezending 
van relevante documenten. In een bijlage hebben we een overzicht opgenomen 
van de documenten die door de gemeente Oosterhout ter beschikking zijn gesteld. 
De documenten zijn gebruikt voor: 
- Een lokale inkleuring van het thema leefbaarheid en veiligheid. 
- Een beeld van de werkwijze op het gebied van leefbaarheid en veiligheid 

vanaf 2003. 
- Inzicht in de samenwerkingsafspraken op het gebied van leefbaarheid en 

veiligheid en de doelen die via de samenwerking bereikt moeten worden. 
 
De documentatie heeft daarmee een belangrijke functie gehad als achtergrond-
informatie ter voorbereiding op de interviews met diverse partijen.  
 
Ten behoeve van de nota van bevindingen zijn de sleuteldocumenten geselecteerd, 
waarmee inzicht wordt verkregen in de kaders en doelstellingen van het 
leefbaarheids- en veiligheidsbeleid en de werkwijze om deze te bereiken. Voor zicht 
op de ontwikkelingen in de maatschappelijke problematiek is gebruik gemaakt van 
de burgerijenquêtes.  
 
Interviews  
Gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk), 
haar samenwerkingspartners en bewoners vormen een belangrijke informatiebron 
binnen dit onderzoek. Hierbij is onderscheid gemaakt naar uitvoerend, beleidsmatig 
en bestuurlijk niveau.  
 
In de eerste fase van het onderzoek is aan de hand van een algemene itemlijst (zie 
bijlage) een brede gesprekronde gevoerd met de diverse samenwerkende 
professionele partijen. Er zijn zowel individuele gesprekken als groepsgesprekken 
gevoerd. Bij de groepsgesprekken hebben we de organisatie als uitgangspunt 
genomen en niet het wijkteam. Dat betekent dat we afzonderlijk hebben gesproken 
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met vertegenwoordigers van de gemeente (afdeling wijk en welzijn), politie, Cires 
(woningcorporatie) en Merites (opbouwwerk). Op deze wijze konden de diverse 
partijen vrijuit praten over de samenwerking en het aandeel van de andere partijen 
in deze samenwerking. 
 
In de eerste fase is ook gesproken met bewoners. Hiertoe zijn vertegenwoordigers 
van de zogenaamde buurtoverleggen en buurtpreventie-projecten uitgenodigd (van 
de 16 genodigden hebben 6 vertegenwoordigers deze avond bijgewoond). Tijdens 
deze avond zijn de volgende onderwerpen aan de orde gesteld: 
 Belangrijkste buurtproblemen 
 Contact met gemeente en partners 
 Rollen van professionals  
 Uitbreiding buurtoverleggen 
 Suggesties voor verbetering 
 
In de tweede fase van het onderzoek is gesproken met een vertegenwoordiging 
van de Raad. De griffier heeft deze bijeenkomst gefaciliteerd. Tijdens deze 
bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen aan de orde gesteld: 
 Nut en noodzaak aanpak veiligheid en leefbaarheid 
 Rol van de Raad bij beleidsontwikkeling en invulling van kaderstellende rol 
 Behaalde resultaten en monitoring daarvan door de Raad 
 Opvatting over de invulling van vraaggericht werken/ burgerparticipatie. 
 
Als vertegenwoordiging van de Stuurgroep L&V is gesproken met de burgemeester 
(integrale veiligheid en burgerparticipatie) en verantwoordelijke wethouder (buurt- 
en wijkbeheer). Tijdens dit gesprek zijn de volgende onderwerpen besproken:  
 Motieven voor het gekozen samenwerkingsmodel leefbaarheid en veiligheid / 

wijkgericht werken  
 Verhouding met de Raad c.q. de mate waarin de Raad kader heeft gesteld 
 Doelstellingen en bereikte resultaten inclusief de sturing daarop vanuit B&W 
 Actuele, gewenste ontwikkelingen binnen het samenwerkingsmodel en de visie 

daarop vanuit B&W. 
 
Deze interviews zijn afgerond met een verslag, dat ter goedkeuring naar de 
gesprekspartners is gestuurd. In de bijlage is een overzicht opgenomen van 
gesprekspartners. 
 
Tenslotte is in de afrondende fase nog – gericht, telefonisch - gesproken met 
vertegenwoordigers die vanuit een bepaalde hoedanigheid betrokken zijn bij de 
uitvoeringspraktijk op gebied van leefbaarheid en veiligheid (vertegenwoordigers 
ondernemers, beleidsmedewerker EZ, regionale Programmamanager Sluitende 
Aanpak en de alliantiemanager Samenleven).  
 
Casuïstiek  
Om de samenwerking te illustreren, en eventuele gaten of juist effectieve 
oplossingen zichtbaar te maken, is aan de hand van twee praktijksituaties de 
samenwerking concreet in beeld gebracht. Deze praktijksituaties betreffen 
voorvallen die daadwerkelijk in de openbare ruimte hebben plaatsgevonden, en 
hebben geleid tot maatschappelijke onrust. We hebben hiervoor het archief van BN 
De Stem geraadpleegd. Eén voorval heeft zich in Oosterhout zelf voorgedaan, en 
de andere in Breda (voor Oosterhout daarmee fictief, maar met een realistisch 
gehalte). Voor het groepsgesprek is aansluiting gezocht bij bestaande 
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overlegstructuren. Qua thematiek hebben we de speerpunten van het beleid als 
uitgangspunt genomen, te weten de binnenstad en jeugd. In overleg met de 
gemeente is besloten aan te sluiten bij de Taskforce Binnenstad en het 
Casusoverleg Jeugd in de Openbare ruimte.  
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Bijlage 2 Geraadpleegde documenten 
 
Lokale beleidskaders veiligheid en leefbaarheid  
- Samenwerkingsplan Veiligheid in Oosterhout 2003-2004 (mei 2003) 
- Beleidskader buurtpreventie (2004) 
- Meerjarenplan Leefbaarheid en Veiligheid in Oosterhout 2006-2009 (mei 

2006) 
- Uitwerkingsplan Veiligheid in Oosterhout (december 2006) 
- Invoeringsplan buurtbeheer-nieuwe- stijl in Oosterhout (1999) 
- Toekomstvisie Buurtbeheer, terugblik en vooruitblik (oktober 2002) 
- Werkwijze m.b.t. buurtbeheer gemeente Oosterhout (december 2006)  
 
Leefbaarheids-en Veiligheidsmonitor Oosterhout 
- Burgerijenquête 2002 
- Burgerijenquête 2005 
 
Sluitende aanpak leefbaarheid en veiligheid politiedistrict Oosterhout 
- Regionaal samenwerkingsconvenant (2004) 
- Profielschets integrale programmamanager 
- Subsidieaanvraag sociale veiligheid (inclusief projectbeschrijving) 
- Colleganota’s (jan. 2006, feb. 2007)  
 
Algemene beleidsnotitie toekomstgericht 
- Perspectiefnota 2006 
- Meerjarenbeleidsplan 2006-2010. 
 
Diverse documentatie rondom afgebakende onderwerpen 
- memo’s en notities rondom buurtbeheer (zoals verslagen wijkteams en regie-

groep, subsidieverordening buurtbeheer intentieovereenkomst buurtbemid-
deling met evaluatienotitie) 

- buurtvisies (Larenbuurt, Bloemenbuurt), evaluatie projecten aandachtsbuurt 
Bloemenbuurt 

- notities rondom KVO en KVU (veilig ondernemen bedrijventerreinen/ 
winkelgebieden en uitgaan) 

- actieprogramma centrum + 
- convenant aanpak overlast Jongeren in de openbare ruimte gemeente 

Oosterhout  
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Bijlage 3 Overzicht gesprekspartners 
 
Gemeente  
 Mevr. W. H. Huijbregts-Schiedon (burgemeester, o.a. pohou integrale veilig-

heid, burgerparticipatie, regionale samenwerking) 
 Dhr. J..W. A. Boers (wethouder, o.a. poho wijk- en buurtbeheer) 
 Dhr. C.J. Noltee (Groen Brabant), dhr. J.W.M. Peters (VVD), dhr. A.N. J. 

Kouwelaar (Gemeentebelangen) en dhr. Dhr. M.F. Velds (D66).  
 Dhr. D. de Bie (BOR) 
 Mevr. T. de Valk, dhr. B. Dirven en dhr. M. Scheifes (buurtcoördinatoren) 
 Dhr. C. van Haaren (coördinator Wijk) en dhr. P. Van Stratum (beleidsmede-

werker Wijk en Welzijn) 
 Dhr. W. van Oosterhout (Afdelingshoofd Wijk en Welzijn, alliantiemanager 

Samenleven) 
 Dhr. E. Winthagen (coördinator integrale veiligheid) 
 Dhr. B. Cornelissen (contactpersoon Wmo) 
 Mevr. N. Bloem (contactpersoon EZ)  
 
Politie  
 Dhr. J. Nelis (teamchef, aansturing wijkagenten) 
 Dhr. R. van Beers, dhr. K. SChuller en dhr. P. Roepan (wijkagenten) 
 
Cires 
 Dhr. H. Giesbergen (hoofd woonbeheer) 
 
Merites 
 Dhr. M. Dagelet (hoofd sector samenlevingsopbouw) 
 Dhr. J. Silfhout, dhr. B. Joosse en dhr. A. Tiggelman (opbouwerkers) 
 
Extern 
 Dhr. T. van Ommen (programmamanager integrale veiligheid en maatschap-

pelijke preventie district Oosterhout).  
 
Bewonersvertegenwoordiging  
 Centrum 
 Schilderswacht  
 Dorst 
 Den Hout 
 Slotjes Midden 
 Kruidenbuurt 
 
Bedrijvenvertegenwoordiging 
 Dhr. P. Smits (parkmanager bedrijventerrein Weststad, Tankpunt)) 
 Dhr. P. Boswinkel (voorzitter Stichting beveiliging bedrijventerreinen Ooster-

hout, SBBO, Nettorama) 
 
Casuïstiek 
 Taskforce Binnenstad (stadscoach, buurtcoördinator, horecacoördinator, 1e 

handhaver, unitleider BOR, ondernemers, communicatie) 
 Casusoverleg Jongeren in de openbare ruimte (coördinator integrale veiligheid, 

beleidsondersteuner Jeugdzaken, Cires, Meritis, politie).   
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Bijlage 4 Overzicht overleggen integrale veiligheid 
 

Hiërarchie overlegvorm deelnemers overleg 
frequentie 

doel 

 Raad Burgemeester, Griffier en Raadsleden maandelijks  

 Burgemeester Burgemeester   

 College Burgemeester, Wethouders en 
gemeentesecretaris 

wekelijks  

 Driehoek Burgemeester Teamchef Politie Officier 
van Justitie ambtenaar OOV 

kwartaal afstemmen en coördinatie taken 
gemeente Politie en Openbaar 

ministerie 
 DB + AB Regionaal College Burgemeester  Korpschef Politie kwartaal afstemmen en coördinatie 

Politiezaken (beheer en beleid) 

 DB+ AB Veiligheidsregio Burgemeester Korpschef Politie 
Brandweer-commandant 

kwartaal afstemmen en coördinatie 
Brandweer, GHOR, Politie, 

Gemeenten regionale 
samenwerking 

 Districtelijke driehoek Burgemeester Politiechef Officier van 
Justitie 

kwartaal afstemmen en coördinatie 
districtszaken Gemeenten, Politie, 

Openbaar Ministerie 
 Veiligheidsoverleg Burgemeester Teamchef Politie Afd.mgr. 

WW Ambtenaren OOV 
maandelijks afstemmen en coördinatie 

voorbereiding Driehoek en 
voorstellen aan College en Raad 

 Stuurgroep leefbaarheid 
intregrale veiligheid 

Burgemeester, Weth. Buurtbeheer, 
afd.mgr. WW, Afd.mgr. SB, directeur 

merites, directeur Cires, Teamchef 
Politie, Brandweer-commandant 

Beleidsmedewerker integrale veiligheid, 
Beleidsmedewerker buurtbeheer, 

Verslaglegger 

2 a 3 keer 
per jaar 

afstemmen en coördinatie 
beleidsvoorbereiding en uitvoering 
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Hiërarchie overlegvorm deelnemers overleg 
frequentie 

doel 

 Stuurgroep binnenstad plus Burgemeester, wethouder detailhandel 
en horeca, Stadscoach, 

vertegenwoordiger VVV, bewoners, 
ondernemers en horeca 

maandelijks stelt programma binnenstad Plus op 
en stuurt task force binnenstad aan 

op de programmaonderdelen 
(waaronder veiligheid) 

 Task force binnenstad Buurtcoördinator, horecacoördinator, 1e 
handhaver, unitleider BOR 

maandelijks uitvoeren programma binnenstad 
plus of legt terzake verbindingen 

 projectgroep KVO (keurmerk 
Veilig Ondermenen) 

Voorzitter projectgroep 3 voorzitters 
gebiedsgerichte werkgroepen 

binnenstad, Zuiderhout en Arkendonk, 
wijkagent, procesbegeleider HBD, 

ambtenaar Integrale Veiligheid, 
Ambtenaar ondersteuning secretariaat, 

ad hoc preventiemedewerker brandweer 
en adviseur KvK 

kwartaal stuurt werkgroep KVO aan 

 3 werkgroepen KVO 
Binnenstad, zuiderhout en 

arkendonk 

elk gebied heeft zijn uitvoerende 
werkgroep van ondernemenrs, 

wijkagente en medewerkers gemeente 
(afhankelijk van de agenda) en ad hoc 

brandweer (afhankelijk van agenda) 

maandelijks werkt maatregelen uit en stelt 
adviezen op 

 Projectgroep KVO Weststad procesbegeleider MKB, voorzitter 
bedrijvenver. Weststad,  voorzitter 

SBBO, Ambtenaar Integrale Veiligheid, 
Ambtenaar afd. economische zaken, 

Wijkagent Weststad, 
Preventiemedewerker brandweer. 

maandelijks bedenkt en werkt maatregelen uit 

 Casusoverleg Jongeren in de 
Openbare ruimte 

Ambtenaar Integrale Veiligheid, 
Beleidsondersteuner Jeugdzaken, 

medewerker Cires, medewerker Merites, 
Operationeel chef Politie, ad hoc 

adviseur Novadic kentron 

maandelijks bespreken en adviseren mbt 
meldingen hangjongeren 
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Hiërarchie overlegvorm deelnemers overleg 
frequentie 

doel 

 Horeca-overleg Horeca-coördinator, Task force 
binnenstad, horecaondernemers, poho 

horeca 

twee 
maanden 

bespreken horecazaken uitvoering 

 Evenementenoverleg Coördinator cluster VVH medewerker 
VVH operationeel chef politie 

maandelijks behandelen vergunningaanvragen 

 Handhavingsoverleg Coördinator cluster Milieu, Coördinator 
cluster VVH, Inspecteur BWO, 1e 

handhaver, operationeel chef politie 

twee 
maanden 

bespreken en afstemmen 
handhavingszaken 

 werkgroep uitwerkingsplan 
Veiligheid 

OOV-ers operationeel chef Politie, 
stadscoach, beleidsmedewerker 

jeugdzaken, ad hoc beleidsmedewerker 
Externe Veiligheid 

maandelijks monitoring, bewaken voortgang en 
evaluatie veiligheidsplan 

 RBB groep buurtbeheer Coördinator cluster Wijk, 
beleidsmedewerker buurtbeheer, 

stadmedewerker merites en 
stafmedewerker Cires en operationeel 

chef politie en verslaglegger 

kwartaal afstemmen en coördinatie 
wijkteams buurtbeheer 

 Buurtpreventieprojecten bewonerscomité, buurtcoördinator, 
wijkagent 

maandelijks bewonerscomité bespreken de 
veiligheidssituatie in de buurt 

 MASS overleg medewerkers GGZ, GGD, ambtenaar 
OOV, medewerker Cires, merites en 

Politie 

maandelijks Casusoverleg maatschappelijk 
steunsysteem 

 Werkgroep leefbaarheid en 
maatschappelijke preventie 

Programmamanager Integrale Veiligheid 
district, alle ambtenaren OOV, 

verslaglegger 

maandelijks Afstemming en advisering over 
gemeenschappelijke 

veiligheidsproblemen 

 overleg crisisbeheersing Gemeentesecretaris en Ambtenaren OOV kwartaal bespreken voortgang voorbereiding 
crisisbeheersing 
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Bijlage 5 Itemlijst brede gespreksronde  

 
Doelen  
- Voor welke problemen werd een oplossing gezocht? (wat waren de 

voornaamste veiligheids en leefbaarheidsproblemen) 
- Welke doelen heeft de gemeente (i.s.m. partners) nagestreefd op gebied van 

leefbaarheid en veiligheid de afgelopen 4 jaar? Zie bijlage voor 
veiligheidsvelden en thema’s  

- Wat zijn de belangrijkste veranderingen binnen deze 4 jaar? En wat zijn de 
belangrijkste veranderingen ten opzichte van de periode daarvoor (maximaal 
4 jaar)?  

 
Samenwerkingsafspraken en eigen positie 
- Welke rol speelt u en/of uw organisatie op gebied de leefbaarheid en 

veiligheid in Oosterhout?  
o Waar blijkt dat uit? Is het vastgelegd? 
o Hoe wordt op strategisch niveau op doelen en resultaten 

gestuurd? 
o Hoe wordt sturing gegeven aan de werkafspraken? Is er een  
  projectleider? Uit welke organisatie? 
o Worden deze afspraken ook nagekomen? Spreekt men elkaar hier 
  op aan? Hoe? 
o Zijn vanuit uw organisatie middelen vrijgemaakt voor de  
  aanpak/samenwerking op het gebied van leefbaarheid en  
  veiligheid? 
o Hoe beoordeelt u de vertaling van afspraken van management 

naar  werkvloer en andersom hoe komen signalen van de 
werkvloer terecht bij het management?  

- Hoe beoordeelt u de inzet van uw organisatie gedurende de afgelopen jaren? 
plus en minpunten? 

- Weet u ook welke rol de partners spelen? Hoezo wel /niet?  
 
Informatie-uitwisseling  
- Zijn er afspraken over informatie-uitwisseling? 
- Hoe vindt de uitwisseling plaats? En hoe beoordeelt u de informatie-

uitwisseling? 
o Zijn er speciale gezamenlijke applicaties ontwikkeld? 

 
Rol van de gemeente 
- Welke rol speelt de gemeente binnen de samenwerking?  
- Waarin verschilt deze van die van partners? 

o Herkent u daarin de regierol van de gemeente? 
- Hoe beoordeelt u de invulling hiervan? Hoezo? Plus/minpunten? 
 
Rol van de burger 
- Op welke manier wordt de burger betrokken bij de beleidsvorming en 

uitvoering? 
- Wat vindt u daarvan?  
- Hoe heeft de invloed van burgers doorgewerkt op de doelen en het beleid? 
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Sluitende aanpak/ vroegsignalering 
- Op welke terreinen is sprake van een sluitende ketenaanpak?  
- Welke partijen vormen onderdeel van de keten? 
- Wanneer wordt een partij wel/niet betrokken bij de ketenaanpak? Zijn hier 

criteria voor? 
- Hoe beoordeelt u het functioneren hiervan? Plus/minpunten? 
- Hoe is gerealiseerd dat problemen in een vroegtijdig stadium herkend en 

opgepakt kunnen worden? Op welke terreinen is hier speciale aandacht voor? 
En werkt dit? 

 
Maatschappelijke opbrengsten  
- Wat heeft het beleid volgens u concreet opgeleverd? 

o Concrete voorbeelden van vermindering van leefbaarheids- en 
 veiligheidsproblemen  

- Welke terreinen hebben voldoende aandacht en welke niet? (welke problemen 
zijn nog niet opgelost?) 

 
Evaluatie 
- Op welke manier vindt evaluatie plaats en op welke onderwerpen?  
- Welke consequenties worden verbonden aan de uitkomsten van de evaluatie? 

Kunt u daar een voorbeeld van geven?  
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Bijlage 6 Opzet casusbesprekingen 

 
Thema:   
A.  jeugdcriminaliteit/overlast in de wijk  
B.  leefbaarheid en veiligheid in het centrum 
 
Doel:  
Inzichtelijk krijgen 
1. Hoe de samenwerking in de praktijk verloopt 
2. Wat de partijen op de verschillen schakels van elkaar verwachten 
3. Welke factoren in de praktijk samenwerking belemmeren en/of bevorderen  
 
Deelnemers:  
Casuïstiekoverleg jeugd en tasforce binnenstad  
 
Methode:  
Via aan de praktijk ontleende voorvallen de samenwerkingspartners concrete 
vragen laten beantwoorden, en hun plek verduidelijken in de veiligheidsreden 
proactie-preventie-preparatie-repressie-nazorg). 
 
Casus 
Casus moet uitstijgen boven incidentele en individuele niveau maatschappelijke 
betekenis (maatschappelijke onrust) hebben gehad alleen via samenwerking 
kunnen worden aangepakt. 
A. Groep meiden mishandeld en intimideert andere jeugd.  
B. Op zaterdagavond, na sluitingstijd van de horeca, worden auto’s en 
 winkelpuien in de brand gestoken.  
 
Programma:  
 
 Inleiding:  

Intro B&A + intro door voorzitter van de betreffende ketensamenwerking (doel, 
taken 

 Voorstelrondje 
Partners stellen zich voor en benoemen hun plek in de veiligheidsketen 

 Toelichting casus  
 Bespreking samenwerking 

  -  rollen en verantwoordelijkheden 
  -  probleemanalyse en maatregelen 
  - overleg- en besluitvormingsstructuur 
  -  communicatie  

 Eventueel: algemene reflectie op het samenwerkingsvraagstuk  
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