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‘Volgende stap nodig in leefbaarheidsbeleid’
Rekenkamercommissie onderzocht leefbaarheidsbeleid aandachtsbuurten
De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch heeft de aansturing van het
leefbaarheidsbeleid in de zogenaamde aandachtsbuurten door het gemeentebestuur
onderzocht. De Rekenkamercommissie is over het algemeen positief over de wijze waarop
het leefbaarheidsbeleid wordt vormgegeven. Wel signaleert de commissie dat een
vervolgstap nodig is en dat daarbij een aantal risico’s vermeden moet worden.
Het eindrapport is aangeboden aan de gemeenteraad en wordt in april besproken.
Onderzoek ‘Leefbaarheid: de volgende stap’
Het onderzoek ging vooral over de vraag of de besluitvorming door het gemeentebestuur
over de aanpak van leefbaarheid in aandachtsbuurten effectief is. Doel was ook om
leerpunten te formuleren voor de betrokkenheid van de gemeenteraad bij het
leefbaarheidsbeleid. De Rekenkamercommissie heeft in het onderzoek in het bijzonder
ingezoomd op de buurten Orthen-Links, Barten-Zuid en Deuteren. Voor het onderzoek is
onder meer een aantal betrokken wijkmanagers, professionals, bestuurders en bewoners
geïnterviewd.
Conclusie en aanbevelingen
Uit het onderzoek blijkt dat er bij alle betrokkenen niet helder is of de middelen, instrumenten
en investeringen die voor leefbaarheid worden ingezet, ook echt werken.
Er ligt in aandachtswijken ook een te grote nadruk op veranderingen in de fysieke
leefomgeving en te weinig aandacht voor andere aspecten. Er is niet één algemeen
beleidskader voor leefbaarheidsbeleid, maar de Rekenkamercommissie vindt ook dat dit niet
per se nodig is. Wel is op het niveau van de gemeenteraad meer systematisch inzicht in alle
aspecten van leefbaarheid nodig, om betere besluiten te kunnen nemen. Op dit moment is
de betrokkenheid van de gemeenteraad bij dit onderwerp niet sterk.
In de interviews werd veel waarde gehecht aan de communicatie met bewoners van
aandachtsbuurten. Transparante en tijdige communicatie is belangrijk, maar er is ook
permanente aandacht vanuit het gemeentebestuur nodig voor de verdere ontwikkeling van
de wijken. Bewoners willen verder en ervaren de schaal waarop het wijkgericht werken is
georganiseerd soms als te groot.
De Rekenkamercommissie vindt een volgende fase in het leefbaarheidsbeleid nodig en
gewenst. In deze fase moet ook de betrokkenheid van de gemeenteraad sterker worden,
moet er inzicht komen in de samenhang van de aspecten van leefbaarheid en in de
effectiviteit van het handelen van het gemeentebestuur. Ook moet er meer balans komen in

de fysieke, sociale en economische maatregelen in aandachtsbuurten en blijft de rol van
communicatie cruciaal.
De commissie doet de aanbeveling om een debat in de raad te organiseren, waarin de raad
een aantal vragen moet beantwoorden over de wijze waarop hij het leefbaarheidsbeleid in de
volgende fase wil aansturen en vormgeven.
De Rekenkamercommissie doet tot slot de aanbeveling dat de gemeenteraad het college
zou moeten vragen om een samenhangend, meerjarig leefbaarheidsprogramma. De
uitvoering van dat programma zou periodiek met de gemeenteraad moeten worden
besproken.
Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch
De rekenkamercommissie is door de gemeenteraad ingesteld en onafhankelijk van het
gemeentebestuur. Zij stelt zelf haar onderzoeksprogramma vast. De commissie wil met
onderzoek een bijdrage leveren aan een goed functionerende gemeente. Zij richt haar
onderzoek vooral op de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. De Bossche
rekenkamercommissie heeft speciaal aandacht voor de maatschappelijke effecten. Ook kijkt
de commissie naar de mogelijkheden om de politieke sturing van de gemeenteraad te
verbeteren. De rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch bestaat uit vijf externe leden (onder
wie de voorzitter) en twee raadsleden
Meer informatie:
U kunt het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie downloaden van de website
van de rekenkamercommissie: http://www.s-hertogenbosch.nl/rekenkamercommissie
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