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Voor u ligt het bijlagenboek behorende bij het Informatiepakket voor de start van de raadsperiode 2022-2026. 
Het document vormt een overdrachtsdocument van de ambtelijke organisatie voor het nieuwe bestuur. 
 

 
Bijlage 1 is opgebouwd volgens de opzet van de gemeentelijke Programmabegroting. De programma’s 

Inclusieve stad, Duurzame stad, Vitale stad en Samen & dichtbij zijn hierin opgedeeld in de beleidsvelden en 
verder uitgediept met actuele ontwikkelingen, een stand van zaken en aandachtspunten voor een nieuw 
bestuur.  De paragraafnummers van de programma’s corresponderen met de nummering in het 
Informatiepakket. 
 
Elke paragraaf start met een link naar de betreffende kadernota waar deze betrekking op heeft. Door in het 
digitale document op deze link te klikken opent de kadernota. Op dezelfde wijze zijn per paragraaf linkjes 
opgenomen in de overzichten van actuele onderzoeken. 
 

Bijlage 2 bevat informatie over de verschillende afdelingen van de gemeentelijke organisatie aangevuld met 

enkele kerngegevens. 
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Kadernota 
Onderstaande tekst heeft betrekking op de kadernota Versterken sociaal en veerkrachtig Tilburg. 

Inleiding 
 
1. Beweging (Transitie) van specialistische ondersteuning naar preventie en gezondheid 
 
Deze beweging hebben we vanaf 2015 bij de overgang van Jeugdhulp en Wmo begeleiding naar de gemeenten 
in gang willen zetten. We constateren dat we de afgelopen jaren teveel bezig zijn geweest met het organiseren 
van de Jeugdhulp en Wmo en te weinig met het versterken van preventie en gezondheid.  
We hebben de afgelopen jaren, door middel van een aantal hefbomen, te weten Kansrijke start en praktijk 
Ondersteuning JGGZ bij de huisarts  (POH) extra geïnvesteerd in preventie, maar dat is nog niet voldoende. Ook 
de investering van 1 miljoen extra in de sociale basis zal niet voldoende zijn. 
Willen we deze beweging echt gaan maken dan zullen we rigoureus op alle domeinen ( ruimte, economisch en 
sociaal) moeten kiezen voor een leefomgeving, waarin gezondheid, welzijn en meedoen centraal staan. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat bij de inrichting van de openbare ruimte of bij het werven van nieuwe bedrijven, 
positieve gezondheid in de integrale afweging gelijkwaardig wordt meegenomen. Ook de investeringen voor 
een sterke basis voor positieve gezondheid zullen breed vanuit de verschillende domeinen ingezet moeten 
worden. Gedacht kan worden om 2% van de gemeentelijke begroting te investeren in versterken preventie en 
een gezonde sociale basis. 
 
Een belangrijke ontwikkeling die ingezet wordt om de beweging naar preventie en gezondheid te 
ondersteunen is "Normaliseren" 
Het thema normaliseren staat voor ons in de eerste plaats voor het mensen helpen zichzelf te helpen, niet te 
snel etiketten opplakken, maar juist in het gewone leven weer ruimte creëren voor wie we zijn, met alle leuke, 
gekke en soms minder fijne dingen die daar bij horen. Kortom gewone problemen gewoon oplossen.  
Het veld “Versterken sociaal en veerkrachtig Tilburg” omvat bij uitstek de thema's en activiteiten die de sociale 
infrastructuur versterken, waardoor oplossingen in het gewone leven aanwezig en toegankelijk zijn. 
 
Uitgangspunten Normaliseren 

• Het gewone leven van de inwoners staat centraal; het biedt voldoende ruimte om jezelf te zijn en jezelf te 
ontwikkelen.  

• We investeren in preventie en vroegsignalering, zodat inwoners voldoende steun kunnen vinden in het 
gewone leven.  

• Inclusiviteit staat voorop, verschillen worden niet uitvergroot of gemedicaliseerd maar juist gewaardeerd.  

• Gewone problemen worden gewoon opgelost, voorop staat het recht op een oplossing, niet het recht op 
een voorziening. 

• We gaan uit van wat iemand kan in plaats van iemands beperkingen, iedereen kan een waardevolle 
bijdrage leveren.  

• Als dat nodig is, bieden we als gemeente een passende oplossing aanvullend op wat mensen zelf al 
kunnen.  

• We werken vanuit de praktijk van inwoner/professional, gericht op gedeeld eigenaarschap.  

 

Doelen: 

• Meer inwoners hebben geleerd zichzelf of anderen te helpen en voelen zich daardoor meer betrokken, 
actiever en vitaler 

• Inwoners maken meer gebruik van informele steun  

• Inwoners maken minder gebruik van specialistische (passende) ondersteuning 

• Specialistische ondersteuning meer combineren met lichte en informele ondersteuning in de leefwereld 
van de inwoner, hierdoor verminderen duur en intensiteit van de specialistische (passende) ondersteuning 

https://tilburg.notubiz.nl/document/8625547/1


 

1.1 Inclusieve stad 

 
2. Beweging (transitie) van beleid/systeemwereld centraal naar praktijk/leefwereld centraal 

 

Wijkgericht werken 
Algemeen geldt in het veld "Versterken sociaal en veerkrachtig Tilburg" dat er dichtbij en vanuit de leefwereld 
van de inwoners, in de wijk en op scholen, gewerkt wordt. 
Dat betekent ook dat naast de basisaanpak in alle wijken en scholen, in sommige wijken en scholen een 
plusaanpak noodzakelijk is, omdat de opgaven daar groter en complexer zijn, zoals in de Pactwijken. 
Met het vaststellen van de kadernota en de bijbehorende beleidsnota's, staat de komende jaren de uitvoering 
centraal. Dat betekent iets voor de rol en verantwoordelijkheden van de gemeente. 
Complexe opgaven los je niet alleen als gemeente op, daar heb je andere partners en inwoners voor nodig, in 
de zogenaamde wijkallianties.  

 
Ontwikkelingen 
Kadernota Sociaal en Veerkrachtig Tilburg 2020 - 2023 
De Kadernota Sociaal en Veerkrachtig Tilburg 2020 - 2023 is medio 2020 door de raad vastgesteld. In de 
kadernota worden de overkoepelende doelen en budgetten aangegeven ten aanzien van de versterking van de 
sociale veerkracht in en van de stad. Het gaat hierbij over de volgende doelen: 
 
1. Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel en sociaal gezond  

2. Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving  

3. Tilburgers ervaren bestaanszekerheid  

4. Tilburgers hebben mensen om zich heen waarop ze kunnen steunen  

5. Tilburgers zijn in beweging  
 
In de Kadernota worden 7 beleidsnota's aangekondigd, waarmee de raad op hoofdlijnen kan sturen op welke 
wijze voor het voorliggende domein de bovengenoemde doelen worden bereikt: 

• Inclusie 

• Bestaanszekerheid  

• Positieve gezondheid  

• Sociale Basis 

• Sport en bewegen  

• Integrale ouderenaanpak  

• Integrale jeugdaanpak  

 
Inclusie  
Met als titel ‘Naar een samenleving waar iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn’ heeft de coalitie de noties van 
diversiteit en inclusie een plek gegeven in het Regeerakkoord. De nadruk ligt op de bescherming van vrijheden 
in een democratische samenleving, de democratische rechtsstaat, het versterken van landelijke instituties voor 
de bestrijding van racisme, discriminatie en haat-zaaiing, met voldoende mensen en middelen. Bovendien zal 
het kabinet organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie of racisme beboeten. 
Wanneer we het hebben over specifieke vormen van discriminatie, is er speciale aandacht voor de bestrijding 
van institutioneel racisme, steun voor de LHBTI-gemeenschap, waarbij het Regenboogakkoord aan de basis zal 
liggen van (initiatief)wetgeving en steun voor het opnemen van verbod op discriminatie van mensen met een 
beperking in wetgeving 
Op 18 november 2021 heeft de gemeenteraad, op basis van stadsgesprekken, de Beleidsnota Inclusie 
vastgesteld waarin de Tilburgse uitgangspunten (jezelf kunnen zijn, meedoen en veilig zijn) vertaald zijn naar 
een zestal opgaven (Veilig en jezelf zijn – thuis, in je wijk en stad, Meedoen en erbij horen, Van jongs af aan – 
onderwijs en sport, Welkom en gewaardeerd op het werk, Verbinding door ontmoeting en dialoog en Taal en 
toegang voor iedereen). In februari jl. is het uitvoeringsprogramma Inclusie vastgesteld. De 6 opgaven uit de 
beleidsnota zijn vertaald in acties en interventies. Omdat we in de startperiode zitten, is het nog te vroeg voor 
een evaluatie. 
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Duidelijk is wel, dat de gemeente pas echt de voorbeeldrol op Inclusie kan waarmaken als alle beleidsterreinen 
c.q. afdelingen medeverantwoordelijkheid dragen en de doelstellingen borgen. Daarnaast is de capaciteit die 
nodig is voor algemene aansturing op inclusie en het genereren van aandacht beperkt. Dit heeft in de volgende 
bestuursperiode extra aandacht nodig.  
 
Bestaanszekerheid 
In het nieuwe regeerakkoord heeft het nieuwe kabinet aangekondigd te investeren in verbeteren van 
bestaanszekerheid. Het kabinet trekt €500 miljoen uit voor het hervormen van de arbeidsmarkt, re-integratie 
en het aanpakken van armoede en schulden. Wat verder opvalt in het regeerakkoord: 

• Het nieuwe kabinet ziet bestaanszekerheid meer dan alleen het aanpakken van armoede en schulden. 
Deze brede kijk op bestaanszekerheid sluit aan op de Tilburgse visie op bestaanszekerheid, die ook uitgaat 
van een integrale aanpak vanuit meerdere domeinen.  

• Voor de aanpak van armoede en schulden wordt niet een geheel nieuw beleid ingezet. De brede landelijke 
aanpak van armoede en schulden wordt voortgezet.  

• Enkele (nieuwe) ambities die aanvullend in het regeerakkoord zijn aangekondigd betreffen: Het afschaffen 
van de toeslagen, het vereenvoudigen van het belastingstelsel, werken meer lonend maken, verkleinen 
armoedeval, om de 4 jaar herijken van het sociaal minimum, strengere eisen stellen aan 
beschermingsbewindvoerders, en het verruimen bijverdiengrenzen van de participatiewet.  

Voor het realiseren van de kabinetsplannen is een minister voor armoedebeleid en schuldhulpverlening 
aangesteld. Dat is nieuw, voorheen lag dit bij de staatssecretaris.  
De voortdurende coronacrisis heeft impact op bestaanszekerheid. De verwachting is dat de armoede- en 
schuldenproblematiek zal toenemen. Des te meer reden om daar blijvend aandacht voor te hebben, zowel 
lokaal als landelijk.  
 
De beleidsvisie Bestaanszekerheid (oktober 2019) en bijbehorend uitvoeringsprogramma Bestaanszekerheid 
Uitvoering (juni 2021) zijn voor de gemeente Tilburg de relevante beleidsnota’s. 
Het huidige uitvoeringsprogramma is dynamisch en biedt ruimte voor eventuele aanpassingen, bijvoorbeeld als 
de coronacrisis nog langer voortduurt. 
Uitvoering van het beleid is in volle gang, sommige activiteiten zijn door coronabeperkende maatregelen 
tijdelijk stopgezet of op een alternatieve manier doorgezet.  
Er is veel actie vanuit de stad: Tilburg is een actieve stad met meerdere (lokale) partners waar we mee 
samenwerken en die allemaal op hun eigen manier een bijdrage leveren in het voorkomen en aanpakken van 
armoede en schulden.  
Het huidige beleid is actiegericht en data gedreven. Momenteel onderzoeken we op welke wijze we 
beschikbare data kunnen en mogen inzetten om een goed beeld te krijgen van de doelgroepen en om 
maatwerk te kunnen bieden. 
 
Positieve gezondheid  
De gevolgen van de pandemie Covid19 zijn de afgelopen jaren bepalend geweest voor onze manier van 
samenleven in het algemeen en voor de uitvoering van de gezondheidszorg in Nederland(en de rest van de 
wereld) in het bijzonder. De gevolgen kunnen we nu nog niet volledig overzien, maar inmiddels is wel duidelijk 
dat het negatieve impact heeft op de mentale gezondheid van onze inwoners, en vooral kinderen en jongeren 
(SCP). 
Een andere belangrijke ontwikkeling is de beweging van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag. Waarbij het 
begrip positieve gezondheid veel meer omvat dan alleen de lichamelijke of psychische beperkingen, denk aan 
kwaliteit van leven, mate van participatie etc. Dit betekent ook dat de aanpak om de gezondheid te verbeteren 
integraler moet worden, Health in all policies. Gezondheid moet bijvoorbeeld onderdeel worden van de 
integrale afweging bij de inrichting van de openbare ruimte, van economische keuzes en moet ook in de 
aanpak meer verbonden zijn met de aanpak van bestaanszekerheid.  
Uit de gezondheidsmonitor volwassenen 2020 (GGD,CBS,RIVM) blijkt o.a. dat de ervaren gezondheid van 
Tilburgers lager is in vergelijking met Nederland (78,2% t.o.v. 79,1%), meer ernstig overgewicht (17,6% t.o.v. 
14,7%) en de kans op angst of depressie hoger (9,1% t.o.v. 6,4%) is. Hierbij wordt extra aandacht gevraagd voor 
de jongvolwassenen (18-34 jaar). Het aantal mensen met 1 of meer chronische aandoeningen is gelijk aan het 
landelijk beeld (32,2%).  
 
Sociale basis 
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In het Regeerakkoord wordt het belang van preventie (met betrekking tot leefbaarheid, bieden van perspectief, 
terugdringen van de zorgvraag en mentale weerbaarheid) benadrukt. Een stevige sociale basis is hierbij 
cruciaal. 
In het najaar 2021 heeft de raad met de beleidsnota Sociale Basis ('Samen een Sterke Basis') de beleidskaders 
vastgesteld voor de versterking van de sociale basis. Met vaststelling van de Programmabegroting 2022 is 
structureel € 1miljoen voor deze versterking toegekend (waarvan 275.000,- voor versterking 
opvoedondersteuning jeugd en € 100.000,- voor aanpak één van de versnellingslijnen ouderen - aanpak 3e 
levensfase-). 
In het Uitvoeringsplan bij de beleidsnota geven we aan hoe we de sociale basis versterken, door wijkanalyses 
en inzet, door experimenten en door de verduurzaming van kleine initiatieven in de wijken. Medio dit jaar 
kunnen we duidelijker aangeven of de beschikbare middelen voldoende zijn voor de  ambities en behoeften. 
Dan hebben we ook een scherper beeld van de mogelijkheden (en bekostiging) van de aanpak Normaliseren in 
samenhang met de implementatie van de nieuwe inkoopstrategieën Jeugd en WMO en de versnellingsopgave 
verbetering Toegang.  
 
Sport en Bewegen 
Ontwikkelingen 

• Sport als middel voor het helpen oplossen van sociale en maatschappelijke problemen.  

• Meer aandacht voor inclusief sport en bewegen: meedoen aan sport en plezier in de sport is voor 
iedereen. 

• Dalende sportdeelname bij kinderen. Corona heeft dit versterkt. 

• Trend meer individueel sporten. Sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt versterkt. 

• Vanuit gezondheid groeiende aandacht voor de preventieve werking van sport en bewegen.  

• Groeiende tweedeling in sportdeelname en gezonde leefstijl (sociaal economische status is sterk 

bepalend). 

• Het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden voor voetbal staat onder druk, vanwege de verspreiding 

in de omgeving. De kans is aanzienlijk dat er een verbod komt. 

• Toenemende aandacht voor de inspirerende en verbindende waarde van topsport en topevenementen. 

 
Integrale ouderenaanpak 
Vanuit het rijk wordt onder andere gewerkt aan het programma Pact voor de ouderenzorg: 

• Eenzaamheid 

• Betere verpleeghuiszorg ouderen  

• Langer zelfstandig wonen ouderen 
Het programma ‘Langer Thuis’ helpt ouderen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden, met een 
goede kwaliteit van leven. Hierbij is aandacht voor: 

• betere ondersteuning en zorg thuis 

• hulp aan mantelzorger en vrijwilligers 

• meer geschikte woningen voor ouderen 
Vanuit het rijk is een brede maatschappelijke dialoog op gang gebracht over hoe we de kwaliteit, de 
toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties kunnen borgen. Op 
basis hiervan is in april 2021 de dialoognota ‘Ouder worden 2020-2040’ verschenen. In 2022 zal de uitkomst 
van deze dialoog resulteren in een gezamenlijke transformatieagenda. 
 
De raad heeft eind 2019 de beleidsnota ‘Integrale kijk op ouderen’ vastgesteld. De opgaven in deze nota zijn 
gebaseerd op de gesprekken met inwoners en organisaties in de stad. Op basis hiervan is het 
uitvoeringsprogramma GGoud 2020-2022 opgezet dat nu wordt uitgevoerd (Gezond en Gelukkig oud in 
Tilburg). In dit programma werken we samen met de partners in de stad aan de diverse opgaven 
(ouderenorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, zorgkantoor en verzekeraars). Dit doen 
we door een integrale aanpak van bestaande programma’s en activiteiten binnen de gemeentelijke organisatie 
en daarbuiten. Daarnaast hebben we een extra budget om een aantal opgaven te intensiveren. De 
belangrijkste onderwerpen / projecten zijn: 

• AutoMaatje – ouderen zo lang mogelijk mobiel  

• Preventieve huisbezoeken/Fijn thuis gesprekken; kwetsbaarheid tijdig signaleren, perspectief bieden 
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• Nabijheid en maatwerk voor ouderen met een laag inkomen 

• Wijkgerichte pilots gericht op verbeteren leefomgeving en dementievriendelijkheid hiervan 

• Wijkgericht versterken van netwerken rondom ouder worden 

• Beter bereiken van ouderen met migratieachtergrond en cultuursensitieve ouderenzorg 

• Verzilveren van 3e levensfase 

• Eenzaamheid 

• Dementievriendelijkheid 

• Wonen, doorstroming, meer gevarieerd woningaanbod 

• Mogelijkheden voor ontmoeting 
 
In 2021 is er een onderzoek uitgevoerd naar de (dubbele) vergrijzing in Tilburg voor de komende 2 decennia. 
Deze onderzoeksnotitie maakt de urgentie duidelijk en stelt 4 thema’s vast voor Tilburg waar versnelling en 
maatwerk nodig is. Op basis hiervan hebben we samen met 13 partners mogelijkheden voor versnellingen 
opgesteld. Dit vormt de basis voor een nieuwe samenwerkingsagenda en de overgang van GGoud naar 
netwerksamenwerking en samensturing. Deze agenda is begin 2022 gereed..  
 
In 2022 zorgen we samen met de partners voor een goede afronding van het vastgestelde 
uitvoeringsprogramma GGoud 2020-2022, continuering van lopende succesvolle projecten en activiteiten, zo 
veel mogelijk binnen regulier beleid en gezamenlijke uitvoering van de gewenste versnellingen.  
GGoud werkt samen met de andere programma’s in het kader van. “Sociaal en veerkrachtig Tilburg”,  met het 
uitvoeringsprogramma “Versterken sociale basis” en het beleidskader ‘Normaliseren’.  
 
Ondanks vertragingen van de uitvoering van GGoud door corona liggen de verschillende projecten en 
activiteiten goed op koers. De meeste streefwaarden lijken te worden behaald. Aandacht en intensivering is 
met name nodig voor wat betreft aantallen ouderen beschikbaar voor vrijwilligerswerk, eenzaamheid, ervaring 
woonomgeving, het aantal ontmoetingsplekken, hoeveelheid aanbod van woningen voor ouderen en de 
variatie daarvan.  
 
Meer informatie: www.tilburg.nl/ggoud  
 
Integrale jeugdaanpak 
Covid19 heeft een aantal ontwikkelingen, die ook al voor de pandemie aanwezig waren, nog scherper en 
zichtbaarder gemaakt, zoals verslechtering van de mentale gezondheid van de jeugd en een versterking van de 
kansenongelijkheid en tweedeling in de samenleving (SCP). De inspectie van gezondheidszorg en jeugd 
concludeert bijvoorbeeld dat (psychische) problemen onder jongeren later worden gesignaleerd, ernstiger zijn 
en dat de acute hulpvraag is toegenomen. 
Een andere majeure ontwikkeling zowel landelijk als lokaal is dat de jeugd op steeds jongere leeftijd betrokken 
is bij criminele activiteiten en organisaties, ook in Tilburg (onderzoek Bruinsma).  

 
Stand van zaken 
In de Kadernota Sociaal en Veerkrachtig Tilburg 2020 - 2023, staan de volgende 5 doelen centraal: 
 
1. Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel en sociaal gezond  

2. Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving  

3. Tilburgers ervaren bestaanszekerheid  

4. Tilburgers hebben mensen om zich heen waarop ze kunnen steunen  

5. Tilburgers zijn in beweging  
 
1. Tilburgers voelen zich fysiek, sociaal en emotioneel gezond  
De gezondheidsmonitor 2020 (effecten Covid-19 maar gedeeltelijk in meegenomen) laat zien dat Tilburgers 
(alle leeftijden) in vergelijking met 2016 hun gezondheid positiever waarderen. 
De gezondheidsmonitor 2020 laat echter ook zien dat we vooral in moeten zetten op het versterken van 
weerbaarheid en mentale gezondheid van  kinderen en jongeren/jongvolwassenen. Recente onderzoeken en 
ervaringen van professionals laten zien dat de negatieve effecten op de mentale gezondheid van de jeugd echt 
zorgwekkend zijn. Daarnaast zien we grote gezondheidsverschillen in de verschillende wijken, dit vraagt 

http://www.tilburg.nl/ggoud
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maatwerk. Zo zetten we in Groenewoud en West extra in op een gezonde start met perspectief voor alle 
kinderen van -10 maanden t/m 12 jaar.  
 
a. Gezondheid als basis binnen alle domeinen 
Om echt een verschil te kunnen maken in het versterken van de positieve gezondheid van de Tilburgers moet 
het thema positieve gezondheid integraal onderdeel worden van besluitvorming binnen de Vitale Stad en 
Duurzame Stad, bijvoorbeeld bij de inrichting openbare ruimte, stedelijke ontwikkeling, economie, 
duurzaamheid, etc. De omgevingsweten omgevingsvisie bieden een kans om het thema gezondheid integraler 
op te pakken.  
Versterking van de positieve gezondheid van de Tilburgers vraagt om een brede agendering,  investering en 
positionering binnen de Vitale, Duurzame en Inclusieve stad. Bijvoorbeeld door te investeren in de openbare 
ruimte om bewegen, ontmoeten en gezond gedrag te prikkelen, maar ook door aandacht te besteden  aan het 
gezondheidsbeleid- en effect van bedrijven die zich hier nieuw willen vestigen. 
 
b. Ambitie Tilburg Mentaal Fit in 2030: Versterken mentale gezondheid en weerbaarheid, met speciale 
aandacht voor de jeugd 
Gezien de recente onderzoeken en ervaringen van professionals, die laten zien dat de effecten van Covid op de 
mentale gezondheid nog zorgwekkender zijn, zullen we samen met de inwoners en onze partners (incl. 
bedrijfsleven/zorgverzekeraars) meer moeten investeren in het versterken van de mentale fitheid van onze 
inwoners, met speciale aandacht voor de kinderen en jongeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
meer laagdrempelige informele en lichte ondersteuning dichtbij (scholen/wijken), waar 
ouders/kinderen/jongeren/volwassenen/ouderen handvaten krijgen hoe om te gaan met de "ongemakken" 
van het leven, maar ook aan het vergroenen van de openbare ruimte en het stimuleren van mentaal fit blijven 
van mantelzorgers en werknemers. 
 
 c. Blijvend investeren in een Goede Start voor alle kinderen in Tilburg 
Met Goede Start investeren we samen met de ouders en onze partners (o.a. ElisabethTweestedenZiekenhuis, 
GGD, Onderwijs en welzijnswerk) in een veilige, gezonde start voor onze kinderen, met gelijke kansen op 
ontwikkeling. De methode "Kracht van preventie" (Tilburg West), die gericht is op groepsgerichte 
laagdrempelige activiteiten voor ouders en hun kinderen, doorontwikkelen en uitbreiden naar andere delen 
van de gemeente Tilburg. 
 
2. Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving  

Voor jongeren zijn mee mogen praten, mee beslissen en zichzelf kunnen ontplooien belangrijke waarden om 
zich verbonden (te blijven) te voelen met hun omgeving. Hiervoor is de afgelopen jaren K!NDT doorontwikkeld; 
een gemeenschappelijke taal die wordt gebruikt om met kinderen (en hun ouders) in gesprek te gaan over wat 
zij nu echt nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Volledig vanuit het perspectief van het kind en 
niet vanuit de professional. Deze manier van praten/werken is gestart vanuit het basisonderwijs en waaiert 
inmiddels uit over de stad en over het bredere jeugdveld.  
We faciliteren kinderen en jongeren om hun stem te kunnen laten horen, een zogenaamd ‘jongerenplatform’ 
voor en door jongeren.  
Daarnaast zien we in de stad een (kleine) groep die overlast veroorzaakt of stappen zet richting de criminaliteit. 
Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen door risico’s te beperken en perspectief te bieden. Daarbij is je 
verbonden voelen met je omgeving (gehoord, gezien en gewaardeerd worden voor wie je bent) van groot 
belang. In de opgave jeugd & veiligheid zetten we in op preventie, signaleren, corrigeren en het bieden van 
perspectief. Dit gaat niet alleen om de groep die al in beeld is en waar zorgen over zijn, maar vooral ook om de 
jonge jeugd (12 jaar en jonger). 
 
3. Tilburgers ervaren bestaanszekerheid 
De komende jaren is blijvend aandacht nodig voor Bestaanszekerheid, zeker gezien de korte en lange termijn 
effecten van de coronacrisis.  
Bestaanszekerheid omvat meer dan alleen een goed inkomen om van te kunnen leven. Het gaat ook om een 
dak boven je hoofd, een goede gezondheid, gelijke kansen voor kinderen etc. Het raakt meerdere portefeuilles 
en vraagt om een collegebrede inzet.  
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Actief lobby blijven voeren richting de Rijksoverheid en in het bijzonder richting de nieuwe minister, omdat het 
garanderen van bestaanszekerheid een verantwoordelijkheid is van de rijksoverheid.  
 
4. Tilburgers hebben mensen om zich heen waarop ze kunnen steunen  
Een netwerk om je heen is voor iedere Tilburger belangrijk, dit geldt in het bijzonder  voor gezinnen met 
(jonge) kinderen. Dit is niet voor ieder gezin vanzelfsprekend; kleine problemen kunnen daardoor makkelijk 
escaleren naar grotere problemen. Dit kan leiden tot (extra) inzet van professionele hulp. We zetten daarom 
extra in op het versterken van informele netwerken rondom (kwetsbare) gezinnen, bijvoorbeeld samen met 
Wonen Breburg  kwetsbare gezinnen verbinden aan buurtgezinnen in de wijk  
 
5. Tilburgers zijn in beweging 

• Een gevarieerd en bereikbaar sportief aanbod en een uitnodigend sportief klimaat, georganiseerd en 

ongeorganiseerd. Hierbij speciale aandacht voor de jonge Tilburgers, vanwege de toenemende 

bewegingsarmoede bij die groep.  

• Volgen van de gevolgen van Corona op de sportdeelname en de sportinfrastructuur. 

• De buurt/wijkgerichte focus verder versterken om sport en bewegen als middel voor sociale stijging nog 

beter te kunnen inzetten.  

• Sportstimulering breed: borgen lokaal sportakkoord, uitbreiding combinatiefuncties sport, aandacht voor 

Uniek Sporten, ouderensport (MBVO) en buurtsport.. 

• Het sport-, bewegen- en positieve gezondheidsdenken blijven stimuleren binnen andere beleidsvelden: 
link met het lokaal preventieakkoord. 

• Veilig sportklimaat: intensiveren programma Sportplezier (w.o. sportpedagogen). 

• Met het verdichten van de stad en bijhorende bevolkingsgroei is het van belang om ruimte voor sport 

dichtbij huis te behouden en te maken. Dit betreft zowel het sporten in de openbare ruimte als 

voorzieningen (zoals velden, sporthallen etc.). Er dient een integraal accommodatieplan sport te worden 

ontwikkeld. 

• Realisatie van een turnaccommodatie in het gebied Stappegoor.  

• Er moet een alternatief worden bedacht voor rubber ingestrooide kunstgrasvelden. 

• Verdere verduurzaming van sportaccommodaties. 

• Verbetering van het klimaat voor topsport en talentontwikkeling door onder andere met behulp van 
platform #TEAM Tilburg, het topsportfonds en grote sportevenementen naar Tilburg te halen. 

 
Inventarisatie actuele onderzoeken 
Onderzoeken sociaal en veerkrachtig 
Trimbos: Mentale gezondheid studenten hoger onderwijs onder druk door corona (11-2021) 
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/terechte-zorgen-over-mentale-gezondheid-en-
middelengebruik-studenten 
 
CBS: Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl. Gezonde leefstijl verder achteruit door corona, 
gevolgen voor mentale gezondheid. Jongvolwassenen grootste impact (09-2021) 
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/ervaren-impact-corona-op-mentale-gezondheid-
en-leefstijl?onepage=true#c-3--Mentale-gezondheid-en-corona 
 
https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/psychische-gezondheid-ggz 
 
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/huidige-situatie#node-
eenzaamheid-naar-leeftijd 
 
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/trend#node-trend-
eenzaamheid-volwassenen 
 
SCP Koersen op de samenleving, 16 april 2021 
Bijlagen Overall rapportage sociaal domein 2015 (scp.nl) 
 
WODC: monitor jeugdcriminaliteit 

https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/terechte-zorgen-over-mentale-gezondheid-en-middelengebruik-studenten
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/terechte-zorgen-over-mentale-gezondheid-en-middelengebruik-studenten
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/ervaren-impact-corona-op-mentale-gezondheid-en-leefstijl?onepage=true#c-3--Mentale-gezondheid-en-corona
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/ervaren-impact-corona-op-mentale-gezondheid-en-leefstijl?onepage=true#c-3--Mentale-gezondheid-en-corona
https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/psychische-gezondheid-ggz
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/huidige-situatie#node-eenzaamheid-naar-leeftijd
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/huidige-situatie#node-eenzaamheid-naar-leeftijd
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/trend#node-trend-eenzaamheid-volwassenen
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/trend#node-trend-eenzaamheid-volwassenen
https://digitaal.scp.nl/pdf/16-04-2021/koersen-op-de-samenleving.pdf
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Jeugdcriminaliteit | WODC - Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
 
www.zichtopondermijning.nl. 
Zicht op Ondermijning 
  
Movisie: jongerenparticipatie 
Tijd om te gaan doen wat werkt bij jongerenparticipatie | Movisie 
 
In 2040 meer mantelzorg van ouderen voor andere ouderen | Nieuwsbericht | Sociaal en Cultureel Planbureau 
(scp.nl) 

Kadernota 
Onderstaande tekst heeft betrekking op de kadernota stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. 

Inleiding 
In tijden waarin de eisen die de samenleving en de economie stellen steeds sneller veranderen en meer vragen 
van inwoners, is investeren in talentontwikkeling een key-factor in strategie, beleid en uitvoering van de lokale 
en regionale overheid. Hoe zorgen we er voor dat talentontwikkeling op termijn nog meer het verschil gaat 
maken in vraagstukken als integratie, diversiteit, bestaanszekerheid, sociale cohesie en tegengaan tweedeling, 
ondermijning en ongelijkheid van kansen? En hoe zorgen we er voor dat de juiste aantallen mensen met de 
juiste kwalificaties op het juiste moment beschikbaar zijn en blijven voor het werk dat door 
bedrijven/ondernemers is/wordt gecreëerd? 

 
Ontwikkelingen 
Een aantal ontwikkelingen heeft een sterke invloed op de opgaven die we hieronder formuleren. Deze invloed 
vraagt enerzijds wat van de rol en inrichting van het werk van de lokale en regionale overheid, anderzijds grijpt 
het rechtstreeks in op de werkelijkheid van de inwoners, bedrijven en partners waarmee we samenwerken. 
Zonder dat we de ontwikkelingen hier uitdiepen en beschrijven zijn deze: 

• Technologisering 

• Dataficering 

• AI 

• Robotisering 
 
Los van bovenstaande ontwikkelingen zien we de komende jaren de opkomst van non formeel en informeel 
leren doorzetten. Dit betekent dat dagelijkse praktijktoepassingen zoals “blended learning’, flexibel onderwijs 
en anders waarderen en valideren van vaardigheden, meer en meer voeten aan de grond zullen krijgen. 
Ook de invloed van duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de opgaven die we hieronder benoemen. Zo zal 
voor veel werkgevers/bedrijven duurzaamheid een afweging zijn voor de ontwikkeling van diensten en 
producten en daarmee de inrichting van de bedrijfsvoering. Daarmee verandert het werk voortdurend en 
overal de komende jaren. Maar deze ontwikkeling raakt ook de samenleving en de organisatie van het werk dat 
ten behoeve van de anderen wordt opgepakt (participatie). De verdergaande vergrijzing van de 
(beroeps)bevolking zorgt voor een grote vervangingsvraag op een toch al krappe arbeidsmarkt de komende 
jaren. Tot slot noemen we als belangrijke ontwikkeling de fysieke ruimtelijke kant van de inrichting van steden 
en bedrijven terreinen: meer en meer zullen deze de functionaliteiten wonen, werken en recreëren willen 
integreren.  

 
Stand van zaken 
Opgaven  
De Raad heeft medio 2021 3 hoofdopgaven vastgesteld voor het veld stimuleren Persoonlijke Ontwikkeling: 

1. Bevorderen van gelijke kansen 

https://www.wodc.nl/onderwerpen/jeugdcriminaliteit
https://www.zichtopondermijning.nl/
https://www.movisie.nl/artikel/tijd-om-te-gaan-doen-wat-werkt-jongerenparticipatie
https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2019/11/08/in-2040-meer-mantelzorg-van-ouderen-voor-andere-ouderen
https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2019/11/08/in-2040-meer-mantelzorg-van-ouderen-voor-andere-ouderen
https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10369555/1/220271-02%20Kadernota%20Stimuleren%20Persoonlijke%20Ontwikkeling
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2. Leven Lang Ontwikkelen 
3. Leren doe je overal 

 
Voor de komende bestuursperiode identificeren we binnen deze hoofdopgaven een aantal belangrijke 
opgaven. Deze opgaven formuleren we hieronder puntsgewijs (voetnoot: Inmiddels zijn intern en extern  een 
aantal verkennende gesprekken gevoerd over de aanpak van deze opgaven in relatie tot de staande lokale en 
regionale infrastructuur en de ontwikkelingen die op ons af komen, zodat tactisch-operationeel hier al vrij snel 
op ingespeeld kan worden. Voor de fase waarin de voorbereiding bestuurswisseling nu verkeert, beschrijven we 
de uitkomsten hier niet. Dit geldt ook voor de beschrijving hieronder voor Werk en Inkomen). 

Kansen bevorderen 

Opgave 
Kansengelijkheid omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen gelukkig en gezond opgroeien. Op korte 
termijn maar ook op langere termijn zodat zij de goede schoolloopbaan- en arbeidsmarktkeuzes maken. En 
allemaal het gevoel hebben dat ze er toe doen. We zien echter dat door corona de verschillen tussen 
kansarmere en kansrijkere kinderen groter zijn geworden.  

Bijzonderheden 
Het rijk maakt de komende jaren de kinderopvang bijna gratis voor werkende ouders, zet in op 
onderwijskwaliteit en het voorkomen van achterstanden door te investeren in een rijke schooldag en gaat 
verder met de verbeteraanpak voor inclusief onderwijs.  
Wij hadden graag gezien dat het Rijk ook voor niet werkende ouders de kinderopvang bijna gratis zou maken 
zodat zoveel mogelijk kinderen drempelloos deel kunnen nemen aan kwalitatief goede Voor en Vroegschoolse 
Educatie (VVE).  
Wij streven naar een zo inclusief mogelijke kinderopvang en onderwijs. Maar zwaardere problematiek in 
onderwijs en VVE verdient een passende aanpak waarbij we ons moeten  realiseren dat een zwaardere aanpak 
passende expertise en voorzieningen behoeft. 
Ook hadden we graag gezien dat het Rijk investeert in Integrale Kind Centra (IKC) en in (tussen)voorzieningen 
bij de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs . Niet voor niets investeren we in het bevorderen 
van de instroom van de VVE, in doorlopende leerlijnen en in het versoepelen van de overgangen VVE – 
basisonderwijs – voortgezet onderwijs.. Die overgangen blijken kwetsbaar. Een goede samenwerking is 
cruciaal.  
Om onze ambities te bereiken moeten we steeds bekijken wat elk kind nodig heeft en ons systeem daarop 
inrichten.. Inzetten op gelijke kansen kan betekenen dat je bijvoorbeeld ongelijk financiert. Dat past bij de 
Tilburgse aanpak van wijkgericht werken. Maar niet alleen onderwijs en gemeenten zijn aan zet, ook het rijk. Te 
vaak blijkt landelijke regelgeving en financiering een belemmering of is te onduidelijk. Niet alleen voor dat wat 
wij als gemeente willen bereiken maar ook voor dat wat het Rijk de gemeente opdraagt. 
We leggen hier de verbinding met ons regionale voortijdig schoolverlatenbeleid, onze lokale educatieve agenda 
en onderwijshuisvestingsbeleid.  

Basisvaardigheden breed versterken 

Opgave 
Net als de Rijksoverheid signaleren we dat het niveau van basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, digitale 
vaardigheden) verbeterd moet worden. Zo’n 1 op de 6 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is functioneel 
laaggeletterd, dit geldt dus ook voor naar schatting 32.000 Tilburgers. Deze mensen ervaren vaker problemen 
met gezondheid, werkloosheid, armoede en eenzaamheid. Laaggeletterdheid is vaak onzichtbaar en gaat 
gepaard met veel schaamte. Dit kost de samenleving jaarlijks zo’n € 1,13 miljard.  

Bijzonderheden 
De verbindingen tussen de uitvoerende partners op het gebied van basisvaardigheden versterken. Het 
taalonderwijs is primair de verantwoordelijkheid van de scholen. De gemeente ondersteunt de onder meer de 
schakelklassen voor de buitenlandse kinderen die het Nederlands nog niet machtig zijn. In de VVE en Kracht 
van Preventie stimuleren we de taalontwikkeling van jonge kinderen met behulp van de bibliotheek. We 
hebben een strak regionaal programma laaggeletterdheid, we werken hard aan de nieuwe inburgeringswet. De 
ingrediënten liggen er, maar toch zien we dat laaggeletterdheid en twee- en meertaligheid toenemen in de 
stad. De PiSA cijfers liegen er niet om: zo maken we ons bijvoorbeeld veel zorgen over de 20% vmbo leerlingen 
die functioneel laaggeletterd de school verlaten. Zij beschikken niet over de nodige basisvaardigheden. 
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We leggen hier de verbinding met ons regioplan: aanpak Laaggeletterdheid, ‘samen begrijpen wij elkaar’ 2021-
2024, de Lokaal Educatieve Agenda. 

Brede talentontwikkeling 

Opgave 

Voor een goede ontwikkeling van kinderen tot deelnemers aan een brede inclusieve samenleving is het van 
belang dat kinderen hun eigen en elkaars talenten leren kennen en waarderen. Op het gebied van kunst, 
cultuur, techniek, Natuur en Milieu Educatie, sport. Maar ook waar je vandaan komt, hoe zij zich als burger 
ontwikkelen, wat je identiteit is. Brede talentontwikkeling is belangrijk voor een goede persoonsontwikkeling 
en een inclusieve samenleving.  

Bijzonderheden 

De Rijksoverheid investeert in een rijke schooldag. We versterken de verbindingen van de lokaal educatieve 
agenda met cultuurbeleid en economie en arbeid. En we ontwikkelen de verbindingen sportbeleid, 
jeugdbeleid, global development goals, etc.  
 
War on talent 

Opgave 
Er is de komende jaren sprake van grote krapte in bijna alle (deel)sectoren van de economie. Hoe zorgen we 
dat er op het juiste moment in de juiste hoeveelheden met de juiste kwalificaties werknemers beschikbaar zijn 
voor het regionale bedrijfsleven en hoe leggen we de juiste verbindingen aan met de omliggende regio’s? 

Bijzonderheden 
Iedere sector en iedere regio kampt de komende jaren met hetzelfde probleem. Dit vraagstuk kan niet door 
lokale en regionale overheden opgelost worden. Het vraagt investeringen op alle niveaus van alle actoren, met 
name ook bedrijven zelf. Belangrijk voor de middellange termijn is de aantrekkelijkheid van de leefomgeving 
van onze regio: wonen, voorzieningen, recreatie/groen, leefgeluk. 
 
Leven Lang Ontwikkelen 

Opgave 
Hoe zorgen we er voor dat bij zowel inwoners als bij bedrijven op alle niveaus Leven Lang Ontwikkelen op het 
netvlies staat? Hier hoort ook een samenhangende en passende ondersteunings- en scholingstructuur bij. Nu 
zijn er nog veel ad hoc regelingen/projecten en initiatieven en is er op landelijk en provinciaal niveau nog 
weinig coördinatie. 

Bijzonderheden 
Het Regeerakkoord lijkt een aantal handvatten te bieden die vooral ook bedrijven meer aanspreekt op hun 
verantwoordelijkheid. Dit zal echter nog meer uitgewerkt moeten worden. 
 
Ontwikkelen en behoud van talent voor het regionaal bedrijfsleven 

Opgave 
Hoe behouden we het beschikbare talent voor het (MKB) bedrijfsleven in de regio (op alle niveaus van 
opleiding en vaardigheden)? 

Bijzonderheden 
Ook hier is de uitdaging meer focus en verbinding aan te brengen in verschillende initiatieven die recentelijk 
zijn gestart en ontwikkeld en hier deels een bijdrage aan te leveren (echter niet primaire focus). We noemen 
hier onder andere de Staying Connected Agenda, Lokaal Educatieve Agenda, MBO Doe Agenda en de Hoger 
Onderwijs Agenda. 
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Kadernota 
Onderstaande tekst heeft betrekking op de kadernota bieden van passende ondersteuning. 
 

Inleiding 
Toegang Tilburg 
IMW, MEE regio Tilburg, GGD Hart voor Brabant, en de afdelingen Dienstverlening (Loket Z) en Werk 
& Inkomen van de gemeente Tilburg vormen samen de Toegang. De hoofdopdracht van de 
Toegang verandert niet, wel wil de gemeente een beweging maken in het sturingsvraagstuk: 
• De beweging van sturing (mandaat) vanuit coöperatie naar sturing per wijk(team); 
• De beweging van stedelijk/regionaal samenwerken naar wijkgericht samenwerken met 

• Wmo-, jeugdhulppartners en partners binnen de sociale basis, zoals onderwijs, welzijnswerk. 
• De sturing van de gemeente Tilburg vanuit uitkomstgericht model, dat ook bij de taakgerichte variant van 

passende ondersteuning aan sluit. 
• De beweging van controle achteraf naar kwaliteitsbewaking en versterking deskundigheidsbevordering in 

de praktijk, binnen de wijkteams. 

 
Ontwikkelingen 
Majeure ontwikkelingen 
Landelijke ontwikkelingen 
Er zijn de afgelopen jaren diverse (landelijke) onderzoeken gedaan naar de werking en lessons learned van de 
Toegang/sociale wijkteams. Voor de meeste gemeenten geldt dat de transformatie van het sociaal domein ( 
Jeugdhulp, Wmo, Participatie, versterken sociale basis etc.) nog in volle gang is.  
Belangrijkste lessons learned landelijk zijn: 

• Integrale teams (alle leefdomeinen), die direct lichte ondersteuning kunnen bieden 

• Ruim mandaat voor de professionals, niet alles vanuit controle en beheersing dicht regelen 

• Leren centraal zetten, van klassiek implementeren naar cyclisch leren 

• Heldere positionering wijkteams ten opzichte van andere partners en belanghebbenden 

• Voldoende expertise en tijd, voor grondige analyse en netwerkversterking, de echte transformatie zit in 
het gesprek tussen ondersteuner en inwoner  

• Ruimte voor teams om zich door te ontwikkelen  
 
Regionale en lokale ontwikkelingen 
We verwachten dat de implementatie van de nieuwe inkoop ruimte en lucht aan de Toegang gaat geven. De 
Toegang vormt een belangrijke spil in deze transformatie, namelijk zoveel als mogelijk "normaliseren" en 
hulpvragen oplossen in en door de eigen omgeving (netwerk, welzijnswerk etc).  
 
Normaliseren 
Gewone problemen, gewoon oplossen staat centraal in de werkwijze van de Toegang. 
Doelen die we willen behalen: 

• We lossen gewone problemen meer gewoon op, minder problematiseren en medicaliseren.  

• Meer informele steun voor inwoners in het gewone leven.  

• Mensen beter helpen zichzelf en anderen te helpen.  

• Specialistische ondersteuning meer combineren met lichte en informele ondersteuning in de leefwereld 
van de inwoner, hierdoor nemen duur en intensiteit van de specialistische ondersteuning af.  

 
Hiertoe starten we in 2022 een pilot “Normaliseren in de praktijk”, deskundigheidsbevordering en 
implementatie normaliseren in de Toegang Tilburg. 
Wat willen we hiermee bereiken: 

• Gedeeld beeld en taal: Er is bij de professionals consensus en eensgezindheid over wat normaliseren is. 

• Deskundigheidsbevordering: Toegangsprofessionals weten hoe ze de beweging van normaliseren in de 
praktijk kunnen toepassen.  

• De werkprocessen worden zodanig (her)ingericht dat het normaliseren bevordert (proces). 
 

https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10600882/2/01%20Kadernota%20Bieden%20van%20passende%20ondersteuning_aangepast
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Herontwerp Toegang Tilburg 
De landelijke en lokale lessons learned in combinatie met een nieuwe inkoopstrategie die zoals gezegd veel 
meer ruimte geeft aan de Toegangsteams, maakt dat we in 2021 en 2022 werken aan een herontwerp van de 
Toegang. 
Zowel op het gebied van taken (inhoud) als op het gebied van bedrijfsvoering en sturing als op vermindering 
van de complexiteit van de opdrachtverstrekking door de gemeente Tilburg. 

 
Stand van zaken 
De kadernota is eind 2021 vastgesteld, 2022 werken we samen met de Toegang aan doorontwikkeling naar een 
meer flexibele en wendbare Toegang waar inwoners zich geholpen voelen.  
De gemeente en de Toegang Tilburg werken gezamenlijk aan de volgende beweging:  

• dat Toegang Tilburg inzet op oplossingen in het gewone leven; 
• dat inwoners snel op weg geholpen worden;  
• dat er een balans is tussen de beste oplossing voor de inwoner en de meest betaalbare oplossing; 
• dat professionals met minder administratieve lastendruk hun werk kunnen doen; 
• dat Toegang Tilburg meer als spelverdeler fungeert in samenhang met maatschappelijke partners. 

Op 4 thema's, te weten taken, sturing, bedrijfsvoering en vermindering complexiteit opdracht gemeente wordt 
in 2022 de opdracht voor de Toegang 2023 e.v. uitgewerkt. 
 
Wat vraagt dit de komende tijd 
De Toegang is de spil in de transformatie, waar alle losse onderdelen (kokers) van het sociaal domein samen 
komen, namelijk in de hulpvraag (en) van de inwoners en gezinnen. De complexiteit die we in Nederland met 
elkaar georganiseerd hebben, komt daar bij elkaar. Dat vraagt om voldoende middelen voor een kwalitatief 
hoogwaardige Toegang. Uit onderzoek blijkt dat een goed functionerende Toegang één van de belangrijkste 
succesfactoren is van het wel of niet slagen van de transformatie. 
Hiervoor is ook nodig dat de gemeente Tilburg de sociale basisstructuur voldoende versterkt en zorgt voor een 
inkoop in het sociaal domein, die kwalitatief, efficiënt en effectief is en die niet tot teveel bureaucratie in de 
Toegang leidt. De gemeente Tilburg moet op alle domeinen blijven investeren in integraal (ontschot) werken 
om de inwoners en gezinnen (indien nodig) goed, integraal, te kunnen ondersteunen.  

 
Inventarisatie actuele onderzoeken 
Onderzoeken: 
Verwey Jonker : Nieuwe wijkenbeleid 
Erasmus universiteit en Leidse Universiteit: Functioneren wijkteams 
Movisie: Wijkteams 
SCP: Sociale wijkteams 

Kadernota 
Onderstaande tekst heeft betrekking op de kadernota bieden van passende ondersteuning. 
 

Inleiding 
Hoe zorgen we er voor dat de arbeidsreserve, in het bijzonder mensen met een bijstandsuitkering, in tijden van 
krapte de komende jaren op de arbeidsmarkt zo veel als mogelijk profiteren van de vraag naar werknemers? 
Hoe zorgen we er voor dat mensen die niet prestatief mee kunnen doen op de arbeidsmarkt, een bijdrage 
kunnen leveren aan de samenleving en hier betekenis aan kunnen ontlenen? Hierin zijn twee aspecten 
belangrijk: 1) een persoonlijke benadering die aandacht geeft aan mensen die dat nodig hebben, zodat een zo 
duurzaam mogelijk activeringsresultaat wordt bereikt die past bij de wensen en mogelijkheden. 2) een inkomen 
dat mensen bestaanszekerheid biedt. 
 

https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10600882/2/01%20Kadernota%20Bieden%20van%20passende%20ondersteuning_aangepast
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Normaliseren 
Het thema normaliseren staat voor ons in de eerste plaats voor het mensen helpen zichzelf te helpen, niet te 
snel etiketten opplakken, maar juist in het gewone leven weer ruimte creëren voor wie we zijn, met alle leuke, 
gekke en soms minder fijne dingen die daar bij horen. Kortom gewone problemen, gewoon oplossen.  
In het veld passende ondersteuning is het belangrijk om goede afspraken met aanbieders te maken om tijdens 
de ondersteuning/begeleiding veel meer gebruik te maken van informele en lichte ondersteuning, waardoor 
ondersteuning minder intensief en minder lang hoeft te duren.   
 
Doelen die we willen behalen: 

• We lossen gewone problemen meer gewoon op, minder problematiseren en medicaliseren.  

• Meer informele steun voor inwoners in het gewone leven  

• Mensen beter helpen zichzelf en anderen te helpen  

• Specialistische ondersteuning meer combineren met lichte en informele ondersteuning in de leefwereld 
van de inwoner, hierdoor nemen duur en intensiteit van de specialistische ondersteuning af.  

 
Ontwikkelingen 
Voor een belangrijk deel verwijzen we naar de ontwikkelingen die ook zijn genoemd bij het veld Persoonlijke 
Ontwikkeling en Zelfredzaamheid. Een niet onbelangrijk gegeven is dat we de afgelopen jaren belangrijke 
stappen hebben gezet in de koers die de tekst hierboven in de inleiding nastreeft. Vanaf 2023 is de dekking 
voor dit beleid en uitvoering echter financieel nog niet dicht en feitelijk zijn nog meer investeringen nodig 
willen we het talent in de arbeidsreserve maximaal en duurzaam activeren. Ook is het belangrijk te 
onderkennen dat het beleid de afgelopen jaren niet alleen gericht is op aanbod op de arbeidsmarkt, maar een 
en-en strategie is neergezet die verder uitgebouwd moet worden. Voor de benadering en zienswijze op wat 
reeds in de infrastructuur op de arbeidsmarkt is neergezet een belangrijk vertrekpunt. Tot slot noemen we het 
belang van de discussie die binnen Hart van Brabant wordt gevoerd over de kern- en keuzeagenda. Inclusief 
arbeidsmarktbeleid met een bijpassende uitvoeringsstructuur moet op regionaal niveau worden vormgegeven. 
Hierbij past geen shopmodel dat lokale gemeenten de vrijheid geeft te pas en te onpas uit te checken. 

 
Stand van zaken 
Opgaven  
De Raad heeft medio 2021 3 hoofdopgaven vastgesteld voor het veld Passende Ondersteuning, waar Werk en 
Inkomen onderdeel van uitmaakt: 

• Het sneller vinden van oplossingen in het gewone leven 
• Naar een duurzaam betaalbaar stelsel 
• Dichterbij en meer integraal organiseren van ondersteuning 

 
Voor de komende bestuursperiode identificeren we binnen deze hoofdopgaven een aantal belangrijke opgaven 
voor werk en Inkomen. Deze opgaven formuleren we hieronder puntsgewijs. 

Inclusievere arbeidsmarkt 

Opgave 
Hoe zorgen we er voor dat mensen in de arbeidsreserve zo optimaal mogelijk profiteren van de grote vraag bij 
bedrijven? 

Bijzonderheden 
Meer focus op involveren van ieder talent bij werkgevers, ook zal meer en meer aandacht voor 
diensten/instrumenten door en bij werkgevers ontstaan. Werkgevers zullen zelf veel meer moeten investeren 
om dit talent in de bedrijfsvoering op te nemen. We zullen in de uitvoering met partners natuurlijk dan wel 
alles optimaal ingeregeld moeten hebben. Het Regeerakkoord geeft hier maar een paar concrete handvatten, 
dus belangrijk om meer regionaal zelf te ontwikkelen. Erg belangrijk is om de inzet van de afgelopen jaren 
waarin ieder talent aandacht krijgt, vast te houden. Sterk wisselend beleid zou de investeringen van de 
afgelopen jaren teniet doen en laat ook minder rendement zien. 
 
 
 



 

1.1 Inclusieve stad 

Diamantgroep 
 
Opgave 
Hoe voltooien we de transformatie van de Diamantgroep naar een mensontwikkelbedrijf met voldoende 
passend werkaanbod en een flexibele bedrijfsvoering en bijbehorende financieringswijze? 
Bijzonderheden  
Diamantgroep lukt het nog onvoldoende de vertaalslag te maken naar flexibele bedrijfsvoering en dito 
financiering. En dat terwijl de klanten/werknemersbalans van oud SW’ers met structurele financieringsbasis zo 
langzamerhand doorslaat naar bijstandsgerechtigden met een kortlopende financieringsbasis. Gelukkig liggen 
er veel kansen voor de Diamantgroep als het gaat om het toekomstperspectief: a) inkoop 
Dagbesteding/Participatie b) Werk coöperatie basisbanen c) nieuwe opdracht Regeerakkoord gesubsidieerde 
banen d) uitkomst onderzoek regionale samenwerking uitvoeringsorganisaties 
 
Arbeidsmobiliteit 
 
Opgave 
Arbeidsmobiliteit wordt hét adagium komende jaren. Hoe zorgen we in onze arbeidsmarktregio ervoor dat de 
verschillende transities, met name van werk naar werk, op de arbeidsmarkt zo efficiënt en effectief mogelijk 
verlopen voor de werkzoekenden, werkenden en werkgevers? 
 
Bijzonderheden 
Het gaat in feite om een doorvertaling van Leerwerkloket/Regionale mobiliteitsteams. Landelijk speelt ook de 
discussie om op het vlak van werk en inkomen integrale fysieke concepten neer te zetten (denk bijvoorbeeld 
aan het Huis van Werk). One stop-dienstverlening waarin men met een schuin oog kijkt naar triage in de zorg 
om met integrale diagnostiek de dienstverlening op maat in te zetten. Ook speelt in de afwegingen mee de 
noodzaak tot de inrichting van een eenduidig scholingsfonds dat imperfecties van scholingsmogelijkheden 
ondervangt en meer coördinatie op de markt aanbrengt 
 
Uitvoeringsdesign Sociaal Domein 
 
Opgave 
Hoe maken we, mede in relatie tot inkoop en sturing Jeugdzorg, Wmo en Participatie, nog meer werk van 
integrale en passende uitvoering voor alle klanten? Welke integrale budgetsturing hoort hier bij? 
 
Bijzonderheden 
Hoe zetten we met elkaar de stap van Inkoop in Sociaal Domein naar meer integraliteit in uitvoering? Wat 
betekent dat voor een schets van een uitvoeringsdesign Sociaal Domein en hoe krijgen we regionaal en lokaal 
iedereen bewust van dit design en de betekenis voor de rol van de gemeente en de eigen opgaven daarbinnen. 
 

Kadernota 
Onderstaande tekst heeft betrekking op de kadernota bieden van passende ondersteuning. 
 

Inleiding 
Normaliseren 
Het thema normaliseren staat voor ons in de eerste plaats voor het mensen helpen zichzelf te helpen, niet te 
snel etiketten opplakken, maar juist in het gewone leven weer ruimte creëren voor wie we zijn, met alle leuke, 
gekke en soms minder fijne dingen die daar bij horen. Kortom gewone problemen, gewoon oplossen.  
In het veld passende ondersteuning is het belangrijk om goede afspraken met aanbieders te maken om tijdens 
de ondersteuning/begeleiding veel meer gebruik te maken van informele en lichte ondersteuning, waardoor 
ondersteuning minder intensief en lang hoeft te duren.   
 
 

https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10600882/2/01%20Kadernota%20Bieden%20van%20passende%20ondersteuning_aangepast
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Doelen die we willen behalen: 

• We lossen gewone problemen meer gewoon op, minder problematiseren en medicaliseren.  

• Meer informele steun voor inwoners in het gewone leven  

• Mensen beter helpen zichzelf en anderen te helpen  

• Specialistische ondersteuning meer combineren met lichte en informele ondersteuning in de leefwereld 
van de inwoner, hierdoor nemen duur en intensiteit van de specialistische ondersteuning af.  

 
Ontwikkelingen 
Landelijke ontwikkelingen 
Het nieuwe kabinet is van plan om het abonnementstarief aan te passen. De VNG heeft hier sterk op 
aangedrongen vanwege de aanzuigende werking en de budgetoverschrijding bij de Wmo.  
 
Regionale ontwikkelingen 
Regionaal werken wij samen met de gemeenten in Hart van Brabant. Voor beschermd wonen maken we in de 
komende jaren de overgang van de centrumgemeenteconstructie, waarbij Tilburg inhoudelijk en financieel 
verantwoordelijk was, naar een samenwerking op basis van een norm voor opdrachtgeverschap. De norm voor 
opdrachtgeverschap is een landelijke set van afspraken over beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 
Hierin staat beschreven hoe gemeenten kwalitatief goed samenwerken in regio’s en hoe die regio’s dat ook 
samen doen. 
Voor begeleiding is de samenwerking in de regio vrijblijvender. Dit verdient aandacht gezien de wens om meer 
samen op te trekken en de gezamenlijke inkoop.  
 
De nieuwe inkoop 
2022 staat in het teken van de voorbereiding van een nieuwe inkoop Wmo. Hiermee verandert er veel. We 
kiezen voor partnerschap met een sterke verbinding met de wijk. We willen de zorg zo ‘gewoon’ mogelijk 
organiseren in de leefomgeving van de inwoner. We maken hierover afspraken met één 
samenwerkingsverband van aanbieders voor begeleiding en één samenwerkingsverband voor beschermd 
wonen (regionale functie). 
Ook dagbesteding gaan we op een nieuwe manier inkopen. Tot nu toe werd dit ingekocht in combinatie met 
begeleiding en beschermd wonen. We willen de dagbesteding beter laten aansluiten bij de huidige trajecten 
gericht op participatie. Zodat iedere inwoner op een passende manier mee kan doen en ook verdere stappen 
kan zetten als dat mogelijk is. 
Dit moet resulteren in nieuwe contracten voor begeleiding, beschermd wonen en dagbesteding per 01-01-
2023.  

 
Stand van zaken 
De kadernota passende ondersteuning beschrijft de beweging die we in de komende jaren willen maken: 

• Van zorg overnemen naar het snel vinden van oplossingen in het gewone leven. 
• Van oog voor de zorgvraag naar oog voor zorgvraag én maatschappelijke rol.  
• Van een individualistisch en groot zorglandschap naar een overzichtelijk en kwalitatief veld. 
• Van beschermd wonen naar beschermd thuis 

Deze nota is in september 2021 vastgesteld. 
 
Met de nieuwe inkoop geven we vorm aan de hierboven genoemde bewegingen en slaan een nieuwe richting 
in. We reduceren het aantal aanbieders sterk en maken de overstap naar wijkgerichte teams die opereren 
vanuit één samenwerkingsverband. Ook de financiering verandert doordat we niet meer betalen voor 
individuele beschikkingen, maar voor de gehele opdracht. Daarmee verwachten we dat er meer prikkels 
ontstaan voor samenwerking en afschaling. 
Een belangrijk knelpunt bij de beweging van beschermd wonen naar een beschermd thuis is de 
huisvestingsproblematiek. Doordat er onvoldoende passende huisvesting is voor mensen die kunnen 
uitstromen uit beschermd wonen, ontstaan er opstoppingen en blijven mensen langer in een intensief 
hulpverleningstraject. Dit kan betekenen dat anderen langer moeten wachten op passende hulp. Voldoende 
woningen om door te stromen zijn dus een belangrijke voorwaarde voor deze ambitie. 
 
 



 

1.1 Inclusieve stad 

 

Kadernota 
Onderstaande tekst heeft betrekking op de kadernota bieden van passende ondersteuning. 

 
Ontwikkelingen 
 
Landelijke ontwikkelingen 
Hervormingsagenda Jeugd 
Op 2 juni 2021 zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het Rijk en VNG over de financiering van de 
jeugdzorg en de transformatie. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Commissie van Wijzen over 
verhoging van de middelen voor gemeenten en de noodzaak te komen tot een beter en duurzaam jeugdstelsel. 
Afgesproken is een Hervormingsagenda Jeugd op te stellen, met daarin twee samenhangende doelen: 

• Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. 

• Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel. 
 
De hervormingsagenda 2022 – 2028 wordt opgesteld door vijf partijen, het ministerie van VWS, 
zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG. De vijfhoek werkt de 
Hervormingsagenda Jeugd in werkgroepen uit aan de hand van 7 thema’s: 

• Reikwijdte en preventie 

• Toegang 

• Kwaliteit en effectiviteit 

• Kennis, leren en ontwikkelen 

• Regionalisering 

• Inkoop en administratieve lasten 

• Data en monitoring 
 
In het regeerakkoord zijn er onverwacht bezuinigingen op de jeugdzorg opgenomen. Het kabinet legt daarmee 
de uitspraak van de Commissie van Wijzen naast zich neer. Om deze reden hebben gemeenten aangegeven de 
Hervormingsagenda tijdelijk stop te zetten. 
 
Als gemeente Tilburg en regio Hart van Brabant participeren we actief in meerdere werkgroepen van de 
Hervormingsagenda. 
 
Hervorming justitiële keten Jeugdbescherming 
De huidige jeugdbeschermingsketen is complex georganiseerd met vele betrokken organisaties zoals lokale 
wijkteams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en de Raad voor de Kinderbescherming. De vele 
schakels sluiten niet altijd op elkaar aan, met als gevolg dat de juiste hulp en bescherming tekort kan schieten. 
Om deze reden is in 2021 het Toekomstscenario Kind en gezinsbescherming opgesteld. De basisprincipes van 
het scenario zijn gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend. Belangrijk 
uitgangspunt is dat er voor kind en gezin een Lokaal Team is met een vaste contactpersoon. Deze werkt nauw 
samen met een Regionaal Veiligheidsteam waarin functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en 
de Raad voor de Kinderbescherming zijn samengebracht.  
 
Het toekomstscenario wordt nu door partijen verder geconcretiseerd.  
Namens de regio Hart van Brabant en gemeente Tilburg nemen we bestuurlijk deel als bestuurlijk 
opdrachtgever VNG voor het toekomstscenario. 

 
Regionale ontwikkelingen 
Verbetering jeugdbescherming provinciaal 
Naast de genoemde landelijke hervorming van de jeugdbescherming spelen er ook provinciaal een aantal zaken 
bij de provinciaal gecontracteerde gecertificeerde instellingen (GI's); Jeugdbescherming Brabant, William 
Schrikker Stichting en Leger des Heils. 

https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10600882/2/01%20Kadernota%20Bieden%20van%20passende%20ondersteuning_aangepast
https://vng.nl/artikelen/hervormingsagenda-jeugd#info
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De provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, regio Rijnmond en Haaglanden stonden afgelopen najaar onder 
(interbestuurlijk) toezicht van de Ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid en verscherpt toezicht van de 
inspectie (IGJ) vanwege achterblijvende resultaten bij de doorbraakaanpak (vaste jeugdbeschermer, gedragen 
koers en tijdige, passende hulp voor jeugdigen onder toezicht GI’s). De instroomstop van de William Schrikker 
Stichting en Jeugdbescherming Brabant was een extra reden voor interbestuurlijk toezicht. De instroomstop is 
per 15 december 2021 beëindigd. Komende periode toetst de inspectie of het verscherpt toezicht voor het 
onderdeel tijdig passende hulp kan vervallen. 
Als Tilburg zijn we extra intensief bij het onderwerp betrokken, omdat we accounthoudende regio zijn voor GI 
Jeugdbescherming Brabant. Jeugdbescherming Brabant is de grootste GI voor de provincie Noord-Brabant. 
Sinds de transitie staat deze organisatie onder druk en is er discussie over de hoogte van de tarieven. Dit 
onderwerp is ondertussen beslecht, maar Jeugdbescherming Brabant kampt nog wel met een personeelstekort 
en een hoog ziekteverzuim waardoor het niet lukt een vaste jeugdbeschermer aan een gezin te koppelen. Om 
hier een omslag te bereiken, is zeker heel 2022 nodig voor de uitvoering en zijn in 2022 extra middelen nodig 
van de Brabantse gemeenten.  
 
Met JBB en de andere GI’s in de provincie zijn we ook bezig met het opstellen van een Verbeteragenda: wat 
verwachten we van een kwalitatief goede GI en hoe komen we daar? Dit onderwerp zal de komende periode 
actueel zijn. 
 
Inkoop Jeugdhulp voor 2023 en verder 
In 2020 hebben we geconstateerd dat de transitie van Jeugdhulp in de regio Hart van Brabant (te) traag 
verloopt en dat de kostenbeheersing moeizaam gaat. Om die reden hebben we gekeken hoe de inkoop van de 
Jeugdhulp te verbeteren, in samenhang met de andere onderdelen van het sociaal domein. 
De transitie van Jeugdhulp is gericht op realiseren van integrale hulp, 1 gezin - 1 plan - 1 coördinator, hulp zo 
'thuis' mogelijk en normalisering. 
 
Als overall beweging is aangegeven dat we komende jaren willen bereiken: 

• Normalisatie, gewone leven is uitgangspunt.  

• Verbeteren van lokale samenhang 

• Werk (ook participatie en opleiding) is de beste weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid 

• Eenvoudiger en selectiever systeem voor burgers om hulp te krijgen (toegang en wat is aan voorliggende 
hulp aanwezig) 

• Naar een meer gesloten financiering 

• Misbruik van zorgmiddelen voorkomen 
 
Bij Jeugd delen we voor de inkoop de hulp in segmenten: 

- segment 1: complexe zorg 
- segment 2: wonen 
- segment 3: dagbegeleiding en respijtzorg 
- segment 4: veelvoorkomende zorg 
- segment 5: crisishulp 

 
In 2022 gaat het inkoopproces lopen, om in 2023 op een nieuwe manier met minder aanbieders samen te 
werken. Het inkoopproces loopt ook op een andere wijze dan in het verleden, namelijk via een dialooggerichte 
aanbesteding (het proces bestaat dan uit 3 fases: 1. een selectiefase, 2. een dialoogfase, 3. gunningsfase). 
 
Lokale ontwikkelingen 
De hierboven genoemde ontwikkelingen zijn ook lokaal komende periode de voornaamste ontwikkelingen voor 
jeugdhulp. Jeugdhulp vindt sinds de transitie ook in regionaal verband plaats, waarbij elke gemeente ook zijn 
eigen keuzes kan maken. Lokaal zijn normalisering, meer hulp voorliggend organiseren en preventie In dit 
kader de belangrijke thema’s voor Tilburg. Hier ligt koppeling met Sociaal en veerkrachtig en Passende 
ondersteuning: Toegang. 

 
 
 



 

1.1 Inclusieve stad 

Stand van zaken 
In de kadernota passende ondersteuning is voor Jeugdhulp opgenomen: 

• Van zorg overnemen naar het snel vinden van oplossingen in het gewone leven. 

• Van open-einde financiering naar grip op de financiën met meer gesloten financiering per segment. 

• Van een individualistisch en groot zorglandschap naar een overzichtelijk en kwalitatief veld. 
 
Van zorg overnemen naar het snel vinden van oplossingen in het gewone leven (normaliseren) 
We willen dat kinderen in een zo normaal mogelijke gezinssituatie opgroeien. Dit hebben we regionaal vertaald 
in onder andere het uitgangspunt wonen doe je thuis. We streven naar het voorkomen dat kinderen uit huis 
geplaatst worden en waar dat niet te voorkomen is, bieden we een stabiele gezinsgerichte verblijfsvorm. 
Onderwijs is ook belangrijk voor het gewone leven van kinderen en voor de gemeente is onderwijs een 
belangrijke partner om vroegtijdig problemen bij kinderen te signaleren. Door vroegtijdig te signaleren, kunnen 
laagdrempelige duurzame oplossingen in de eigen omgeving eerder worden aangeboden. 
 
Het onderscheid tussen voorliggende en specialistische ondersteuning moet nadrukkelijker in beeld worden 
gebracht, zodat Toegang Tilburg scherper kan toewijzen. Verder willen we vaker voorliggende ondersteuning 
aanbieden waar nu nog specialistische ondersteuning wordt aangeboden. Dit betekent uitbreiding van goed 
werkende interventies, zoals de Praktijkondersteuner (POH) Jeugd bij huisartsen en versterken van innovaties.  
 
Van open-einde financiering naar grip op de financiën met meer gesloten financiering per segment 
Een duurzaam betaalbaar stelsel betekent dat we ernaar streven om per segment jeugdhulp slimmer en 
doelmatiger in te kopen, door het beschikbare aanbod beter af te bakenen en door een meer gerichte 
toewijzing mogelijk te maken. Voorbeelden van kostenbesparingen binnen de nieuwe inkoopstrategie 
jeugdhulp zijn:  

• Eenduidige triage voor het hoog specialistische, weinig voorkomende segment 1, zowel in de regionale 
toegangen als bij aanbieders. 

• Zoveel mogelijk voorkomen dat jeugdigen uit huis worden geplaatst: wonen doe je thuis en anders zo thuis 
mogelijk.  

• Voor toegangen blijkt het soms lastig de meest passende vorm van daghulp te kiezen. Daarom zullen de 
verschillen nader in beeld gebracht worden, zodat de verschillende toegangen gerichter en daarmee meer 
kostenbewust kunnen doorverwijzen. 

 
Verder willen we vaker voorliggende ondersteuning aanbieden waar nu nog specialistische ondersteuning 
wordt aangeboden. Dit betekent uitbreiding van goed werkende interventies, zoals de POH jeugd bij 
huisartsen, en versterken van innovaties.  
 
Van een individualistisch en groot zorglandschap naar een overzichtelijk en kwalitatief veld 
Samenwerking tussen aanbieders onderling en tussen aanbieders en regiogemeenten is van doorslaggevend 
belang voor een goed samenhangend ondersteuningsaanbod. Het beperken van het aantal aanbieders draagt 
ook bij aan de inzichtelijkheid voor verwijzers, de onderlinge vindbaarheid van aanbieders en sturing. De 
gemeenten en zorgaanbieders in Hart van Brabant hebben in 2020 als ambitie afgesproken dat er binnen tien 
jaar geen wachttijden meer zijn in de jeugdhulp. 
 
Specifiek voor veelvoorkomende specialistische jeugdhulp (segment 4) zien we een samenwerkingsverband per 
gemeente c.q. verzorgingsgebied. Dit samenwerkingsverband dekt alle zorg die per verzorgingsgebied nodig is. 
Het maakt de samenwerking en sturing aanmerkelijk eenvoudiger. Samenwerking tussen aanbieders onderling 
en met verwijzers wordt daardoor gefaciliteerd en sturing wordt beter mogelijk. 
 
Vervolg 2022 
In 2022 dient het inkoopproces te worden afgerond. Hierbij worden besparingen, resultaten en monitoring met 
aanbieders afgesproken. Komende jaren zullen we hierop moeten sturen. Periodiek zal dit ook op de 
bestuurlijke agenda geplaatst worden. Mogelijk bij het inkoopproces, maar zeker bij de uitvoering van de 
nieuwe contracten en samenwerking zal het bestuur periodiek meegenomen en bevraagd worden. 
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Inventarisatie actuele onderzoeken 
Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp in 26 gemeenten | Rapport | Rijksoverheid.nl 
Benchmarkanayse uitgaven jeugdhulp in 26 gemeenten (Significant) 
 
stelsel-in-groei.pdf (overheid.nl) 
Stelsel in groei – een onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg (AEF) 
 
Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet | Rapport | Rijksoverheid.nl 
Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdhulp (Stuurgroep Maatregelen financiële beheersbaarheid 
Jeugdhulp o.l.v. M. Sint) 
 
Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein (vng.nl) 
Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein (Visitatiecommissie o.l.v. M. Sint) 
 
Vasthoudend transformeren. Reflecties op de stelseldiscussie jeugdzorg (nji.nl) 
Vasthoudend transformeren (Nederlands Jeugdinstituut) 
 
jeugdzorg-een-onderwerp-van-aanhoudende-zorg.pdf 
Jeugdzorg: een onderwerp van aanhoudende zorg (uitspraak arbitragecommissie) 
 
Toekomstscenario_kind-_en_gezinsbescherming_.pdf 
Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (VNG en Ministeries J en V en VWS) 

Kadernota 
Onderstaande tekst heeft betrekking op de kadernota ingrijpen bij crisis en onveiligheid. 

 
Ontwikkelingen en stand van zaken 
Majeure beleidsontwikkelingen op nationaal niveau 
 

• Meer inzetten op preventie en vroeg signalering. Onze veiligheid is niet vanzelfsprekend, die moeten we 
blijven bewaken waarbij we nog meer aan de voorkant van de problematiek willen komen (preventie). Hier 
raken zorg en veiligheid elkaar. Voor onze kwetsbare (jeugdige) inwoners blijven we investeren in 
perspectief, vroegtijdig signaleren waar het fout dreigt te gaan en bijsturen waar dat mogelijk is. Voor de 
aanpak op complexe casuïstiek blijven we met de stad inzetten op een integrale aanpak met korte lijnen en 
vermindering van bureaucratie voor snelle en duurzame oplossingen.  
 

Ontwikkelingen regionaal/provinciaal niveau/landelijk 
 

• Nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2027. In de Politiewet 2012 is vastgesteld dat gemeenten 
minstens een maal per vier jaar een veiligheidsplan vaststellen met de visie, strategische doelen, 
uitgangspunten en prioriteiten op gebied van veiligheid. Het huidige Veiligheidsplan loopt tot en met 2022. 
In 2023 gaat een nieuw gemeentelijk Integraal Veiligheidsplan in waarin de ambities van de nieuwe raad 
worden verwerkt. De cijfers voor criminaliteit, overlast en onveiligheid geven geen aanleiding om te 
verslappen.  We werken samen met onze partners (Veilig Thuis, Maatschappelijke Opvang, OM, politie, 
omliggende gemeenten) aan een veilige inclusieve stad waarin iedereen zich veilig voelt en is en maken 
gebruik van kennisinstituten (Universiteit Tilburg, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid etc.)  

• We hebben een zorgcoördinator mensenhandel ingesteld die samen met onze partners invulling geeft aan 
de aanpak van mensenhandel. Het belangrijkste doel ( zie ook Vitale Stad Openbare Orde en Veiligheid) is  
beter zicht krijgen op de aard en omvang van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting 
in de regio. Om voor de slachtoffers van deze vormen van mensenhandel een uitweg en duurzaam herstel 

https://jeugdmonitor.cbs.nl/sites/default/files/2019-04/J-189822%20D.pdf
https://jeugdmonitor.cbs.nl/sites/default/files/2019-04/J-189822%20D.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-ac85f86d-f8a4-4e60-a418-8a327f01780a/1/pdf/stelsel-in-groei.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/08/maatregelen-financiele-beheersbaarheid-jeugdwet
https://vng.nl/sites/default/files/2021-12/visitatiecommissie-financiele_20211104.pdf
https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/Vasthoudend-transformeren.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/05/18/jeugdzorg-een-onderwerp-van-aanhoudende-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/05/18/jeugdzorg-een-onderwerp-van-aanhoudende-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/30/tk-bijlage-toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming
https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10369550/1/220232-02%20Kadernota%20Inclusieve%20Stad%20Ingrijpen%20bij%20crisis%20en%20onveiligheid%202021-2023


 

1.1 Inclusieve stad 

te organiseren. In de nieuwe bestuursperiode moeten we beslissen of we deze taak structureel in onze 
organisatie willen borgen. 

• Vangnet en doorgeleiding: kanteling van maatschappelijke opvang naar zo zelfstandig mogelijk wonen 
door zetten. Ambitie inclusie en eigen regie, passend wonen in de wijk. (Verwijzing: Doc: lokale 
woonconvenanten én het regionaal convenant Weer Thuis). 

• Acute zorg en Crisisinterventieteam (CIT): Succesvolle interventie die nog aandacht behoeft op de 
crisisfuncties binnen de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg als één van de opmaten naar het 
integraal spoedplein.  

• Persoonsgerichte aanpak op complexe casuïstiek: een relatief kleine groep inwoners van Tilburg heeft een 
dergelijke aanpak nodig. Echter als deze aanpak nodig is vraagt het van en voor velen een intensieve 
aanpak. Niet alleen voor het in goede banen leiden van de situatie. Maar veel meer hadden we dit kunnen 
voorkomen, hoe zorgen we voor een duurzame oplossing. Aandacht voor het leren met elkaar van deze 
aanpakken verdiend blijvende aandacht. In het voorliggend veld, in de keten, bij de Gemeente en in het 
Zorg en Veiligheidshuis Midden Brabant.  

• Huiselijk geweld en kindermishandeling: een thema dat een ambassadeurschap én een lange adem 
behoeft. De aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling vergt uithoudingsvermogen en prioriteit 
gezien de impact op de veiligheid van onze inwoners. En met al jarenlang zo’n 4.000 meldingen per jaar 
zien we nog geen afname in de regio. Het bespreekbaar maken en de aandacht vasthouden vraagt wat 
extra’s. Dat doen we onder meer via het Bestuurlijk Platform en het regionaal expertisecentrum huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Preventief werken en een duurzame aanpak op veiligheid staan centraal in 
de samenwerking met onze ketenpartners (Bijlage Landelijk programma Geweld hoort nergens thuis, 
Regionaal Programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Bestuurlijk Platform).   

 
Ontwikkelingen op lokaal niveau  

• Het bijdragen aan het versimpelen van aanpak complexe casuïstiek. Versimpelen van de meldpunten en 
efficiënter maken van de meldroutes zorgen over veiligheid en overlast. Als Gemeente kun je en dien je bij 
te dragen om de toch al zo moeilijke en specialistische wereld van complexe casuïstiek “behapbaar” te 
maken voor inwoner en hulpverlener. 

• Aanpak straat intimidatie; groot gevoel van onveiligheid.  
 
Reeds ingezette bewegingen conform de kadernota 

• Subsidietraject “aanpak complexe casuïstiek”  

• Advies / onderzoek het “kan altijd beter” meerjarenvisie ZVH Bijlage V-Square) 

• Trans - forensisch Team,  

• Aanpak personen met verward gedrag ZVH 

• Aanpak complexe jeugd ZVH.  

• Samenwerking op Integrale Jeugd, Jeugd en Veiligheid (V&W, Soc, ZVH) 

• Veiligheidsteam 
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Kadernota 
Onderstaande tekst heeft betrekking op de kadernota Duurzame stad (beleidsvelden fysieke basiskwaliteit, 
groen blauwe leefomgeving en klimaat. 

 
Ontwikkelingen 
Majeure beleidsontwikkelingen op landelijk niveau 
 
Openbare ruimte 
- Invoering Omgevingswet: vereist een omslag van sectoraal naar integraal beleid.  
- Wettelijke opdracht: vervangen gietijzeren gasleidingen in ondergrond, uiterlijk 2024.  
- De politiek maatschappelijke verhoudingen tussen overheid, markt en inwoners veranderen ingrijpend. Dit 

heeft gevolgen voor de omgevingsdialoog en participatie van inwoners en andere direct betrokkenen. 
 
Milieukwaliteit 
Een van de doelen van de Omgevingswet is het integraal mee wegen van gezondheid in besluitvorming. Binnen 
het fysieke domein beschermen we momenteel tegen gezondheidsrisico’s door middel van milieunormeringen. 
Dit thema noemen wij in de P&C cyclus ‘Milieukwaliteit’. Wij stellen voor vanaf nu te spreken over het thema 
gezonde Leefomgeving. Dit dekt beter de lading van de doelstellingen en uitdagingen van de transformatie 
onder de Omgevingswet. 
 
Gezonde leefomgeving 
In het bestuursakkoord 2018-2022 is de ambitie uitgesproken om ervoor te zorgen dat de inwoners van 
gemeente Tilburg gezond en gelukkig zijn. De leefomgeving draagt in een aanzienlijke mate bij aan de 
gezondheid van Tilburgers. De inrichting van een wijk kan uitnodigen om elkaar te ontmoeten of te gaan 
bewegen. Het voedselaanbod in het centrum kan uitnodigen om (on)gezond te eten. De luchtkwaliteit in de 
stad bepaalt wat bewoners in ademen. Inwoners zijn zich daarnaast steeds meer bewust van de invloed van de 
fysieke leefomgeving op hun gezondheid. Tegelijkertijd staan we als stad voor grote en complexe opgaven zoals 
de woningbouwopgave en het realiseren van de REKS. Om tussen deze grote opgaven de gezonde 
leefomgeving in stand te kunnen houden en te verbeteren voor onze inwoners is het van belang dat 
gezondheid integraal wordt meegewogen in besluiten over de fysieke leefomgeving.  
 
Gemeenten krijgen onder de Omgevingswet meer flexibiliteit en afwegingsruimte om gezondheid integraal 
mee te wegen in besluitvorming voor onze leefomgeving. De mate waarin dit onder de Omgevingswet gaat 
veranderen binnen de gemeente Tilburg is afhankelijk van lokaal bestuurlijk commitment. Er zijn bruggen nodig 
tussen teams en naar andere afdelingen op verschillende niveaus van de organisatie. Kiezen voor de strategie 
‘gezondheid centraal’ betekent dat zowel bij bestuur als de organisatie gezondheid volwaardig wordt 
meegewogen als richtinggevend kader in alle beleidsvelden. Zowel op stedelijk niveau als per gebied en 
initiatief is gezondheid een afweging. Het gaat om de volle breedte van beleidsstukken; van de visie op de stad 
tot omgevingsplan, en het gezond aanbesteden op gebouwniveau. 
 
Veilige leefomgeving 
Er wordt een forse groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor verwacht. Met de woningnood 
wordt er door het Rijk en de gemeente tegelijkertijd ingezet op stedelijke verdichting nabij het spoor. Dit 
betekent dat zowel de kans op- als het effect van een potentieel ongeval met een trein met gevaarlijke stoffen 
sterk blijft toenemen. Het is een gezamenlijke opgave van Rijk, vervoerders, ProRail en lokale overheden om de 
groei van spoorgoederenvervoer en het vervoer gevaarlijke stoffen zodanig te accommoderen, dat inwoners op 
een veilige en leefbare manier langs het spoor kunnen wonen, werken en verblijven. De landelijke 
risicoplafonds die zijn vastgelegd om deze risico’s te beheersen worden echter al jaren overschreden. In het 
programma Robuust Basisnet wordt onder leiding van het ministerie van I&W langs een aantal lijnen naar 
oplossingen gezocht. Gemeenten langs de Brabantroute ervaren nu dat het Ministerie van I&W en ProRail in 

https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10117746/2/02%20Kadernota%20Duurzame%20Stad%20-%20aangepast
https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10117746/2/02%20Kadernota%20Duurzame%20Stad%20-%20aangepast
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toenemende mate afstand nemen van de risicoplafonds zoals we die nu kennen (groepsrisico). Men kiest 
daarentegen voor risicoplafonds waarin het effect van een ongeval geen rol meer speelt. Enkel de kans op een 
ongeval wordt meegewogen (plaatsgebonden risico).  
 
Hiermee wordt de verantwoordelijkheid om het werkelijke risico (kans*effect) te beheersen doorgeschoven 
naar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. De gemeente kan de risico’s enkel tot op een zekere hoogte 
mitigeren door maatregelen die het effect van een calamiteit beperken. Op de kans dat een calamiteit optreedt 
heeft de lokale overheid echter geen invloed. Dit kan een grote bedreiging vormen voor de ontwikkelkansen in 
de spoorzone. Terwijl juist de spoorzone een belangrijke bijdrage moet leveren aan de woningbouwopgaven. 
Daarom blijven we ons inzetten om een evenwicht tussen ruimtelijke ontwikkeling, veiligheid en het vervoer 
van gevaarlijke stoffen te realiseren en een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden voor de beheersing 
van het risico rondom spoorinfrastructuur tussen het Rijk, vervoerders en ProRail.  
 
Afval 
- Beweging van kwantiteit naar kwaliteit (van grondstoffen), hierdoor verschuiving van scheidingspercentage 

naar recyclepercentage. 
- Producentenverantwoordelijkheid voor textiel en matrassen. 
- Meer nadruk op gescheiden inzameling van GFT(E). 
- Bedrijven krijgen verplichting om afval beter te scheiden. 
 
Ontwikkelingen op regionaal/provinciaal niveau 
 
Openbare ruimte 
- meer aandacht voor groene verbindingen: van buiten (stadsregionale parken) naar binnen (hart van de 

stad). 

Milieukwaliteit 
Lucht 
- In de nieuwe bestuursperiode gaat Tilburg met regio gemeenten onderzoeken of er een gezamenlijk 

luchtkwaliteitsprogramma te maken is en of de gemeenten als regio kunnen gaan participeren in het 
Schone Lucht Akkoord (SLA). 
De luchtkwaliteit in Tilburg voldoet al geruime tijd aan de Europese normen die in de Nederlandse wet zijn 
verankerd. Ook onder deze normen zijn er negatieve gezondheidseffecten. Het handelingsperspectief van 
Tilburg is echter beperkt om de luchtkwaliteit zelfstandig te verbeteren. De verontreiniging met fijnstof is 
slechts 5% van lokale oorsprong; bij stikstofoxiden ligt dat op 30%. De grootste bronnen in Tilburg zijn hout 
stook, mobiele werktuigen en verkeer en vervoer. 

- Tilburg heeft om de luchtkwaliteit verder te verbeteren het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Het doel 
van dit akkoord is om in 2030 landelijk 50% gezondheidswinst te boeken t.o.v. 2016. 

 
Afval 
- meer regionale samenwerking met betrekking tot afval en circulaire economie. 
 
Ontwikkelingen op lokaal niveau 
 
Openbare ruimte 
- We merken bij de uitvoering steeds grotere schaarste aan alles.  
 Variërend van materialen tot personeel, bij opdrachtnemers (aannemers, adviesbureaus), maar ook 
gekwalificeerd personeel voor de invulling van eigen vacatures. 
- Het aantal claims op de ondergrond wordt steeds groter.  
 Dit als gevolg van saneringsopgaven, klimaatadaptatie, energietransitie, (digitale) connectiviteit en 

stedelijke ontwikkeling. Dit zorgt in Tilburg voor een groot aantal ordenings- en uitvoeringsvraagstukken, 
waarvoor we de kennis en kunde nog niet in alle onderdelen van de gemeentelijk organisatie beschikbaar 
hebben. Het is noodzakelijk dat we deze vraagstukken in onze organisatie gezamenlijk oppakken. 
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- Forse toename van werkzaamheden aan de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur is het gevolg. 
Dit betekent ook meer overlast voor onze inwoners en bedrijven. Tijdige communicatie met alle betrokken 
is hierbij cruciaal. 

- Verdichting van de stad heeft gevolgen voor alle aspecten van onze fysieke basiskwaliteit: de openbare 
ruimte, op en onder de grond, maar ook lucht en geluid. O.a. door verstedelijkingsopgave, woningbouw, 
waardoor minder openbare ruimte beschikbaar komt. Wat doet dit met de leefbaarheid voor de mensen 
die er (gaan) wonen? 

- Een nieuwe fysieke basiskwaliteit ontstaat: een hele reeks van nieuwe assets/kapitaalgoederen.  
Warmtenet, extra buizen, hubs, smart city, glow in the dark belijning, slimme straatverlichting, sensoren in 
wegdek, afvalcontainers en lichtmasten enz. Hoe om te gaan met realisatie, beheer, onderhoud enz? 
(De mobiliteit van de toekomst stelt nieuwe eisen aan de openbare ruimte: er komt steeds meer druk op 
de infrastructuur in onze stad. We krijgen ook te maken met (ruimtelijke) effecten van elektrische 
voertuigen, online winkelen, een andere positie van de binnenstad, glow in the dark belijning, slimme 
straatverlichting enz. De komst van 5G biedt mogelijkheden voor deze innovaties in (onder meer) de 
openbare ruimte. Bijvoorbeeld de inzet van drones (voor inspecties op grote hoogte of moeilijk 
toegankelijke plaatsen) en zelfrijdende auto’s (maairobots, pakketbezorging). Maar ook voor toepassing 
van grote aantallen sensoren in bijvoorbeeld wegdek, afvalcontainers en lichtmasten om daarmee 
storingen te registreren en onderhoud of routes te bepalen.) 

- Participatie inwoners en anderen betrokkenen wordt steeds belangrijker 
Ook bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Zij nemen vaker zelf het initiatief voor 
ingrepen in de openbare ruimte. De Omgevingswet, die ingaat per 1 januari 2023, zal dit alleen maar 
versterken.  

- Steeds meer gebiedsgericht kijken naar de ruimte die er is - letterlijk en figuurlijk – bij de inrichting van de 
openbare ruimte en naar de rol en inzet van inwoners en andere partijen. Dit vereist steeds meer 
maatwerk. 

- We kunnen kansen en mogelijkheden veel beter benutten door integraal naar de openbare ruimte te 
kijken. Als we een weg opnieuw inrichten, kijken we bijvoorbeeld meteen naar het vervangen van de 
riolering of het realiseren van meer groen of speelvoorzieningen. 

- Meer gebruik openbare ruimte sinds de corona-crisis. Dit maakt ons nog bewuster van het belang van de 
openbare ruimte voor een goede leefomgeving.  

 
Milieukwaliteit 
Bodem 
De Omgevingswet is mede door instructieregels van rijk en provincie niet 100% beleidsneutraal voor bodem. 
Dit kan leiden tot hogere administratie- en uitvoeringskosten. Ook voor ontwikkelingen in de stad. Tegelijk 
ontstaan op sommige vlakken lacunes in het bodembeleid. Maar ook kansen voor lokaal beleid en verlaging 
kosten- en regeldruk. De behoefte aan kennis en data van bodem en ondergrond neemt naar verwachting een 
vlucht. En de drukte in de ondergrond neemt toe.  
 
Actieplan Geluid 
In 2022 worden de EU geluidbelastingkaarten uit 2016 geactualiseerd (wettelijke verplichting). Daaraan 
gekoppeld zullen we (met oog op omgevingswet) meteen de BGE (Basis Geluid Emissie) voor Tilburg op laten 
stellen. Ons Actieplan Geluid zal worden geactualiseerd (ook wettelijke verplichting, na uitstel in 2016), waarbij 
we deze in een vorm zullen opstellen dat hij later in het Omgevingsplan kan worden opgenomen. 
 
Afval 
- Meer inbreiding van veel woningen waardoor minder ruimte voor afvalinzameling overblijft. 
- Verkamering van bedrijfspanden en woningen voor extra huisvesting van o.a. studenten en 

arbeidsmigranten waardoor ook extra problemen ontstaan met afvalscheiding, illegale stort en 
bijplaatsingen. 

- Instellen zero emissie zones in delen van de stad waardoor inzamelvoertuigen duurzamer moeten worden 
hetgeen kostenverhogend kan werken.  

- In verband met de inzet van duurzame inzamelvoertuigen moeten we mogelijk eerder beginnen met de 
vervanging van het duobaksysteem dat per 1-1-2026 afgeschreven is  

- Herinrichting milieustraat Albion en bouw Circulair ambachtscentrum incl. ruimtes voor circulaire start 
ups. Deze ontwikkeling draagt ook bij aan de opgave circulaire economie (zie veld Vitale stad - E&A). 

- Ontwikkelen 2e volwaardige milieustraat in Tilburg Oost ter vervanging van de milieustraat Hoolstraat. 
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Stand van zaken 
Waar staan we in de kadernota 
 
Openbare ruimte 
Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 
Het is noodzakelijk om het beheer van de openbare ruimte als een integraal vraagstuk te benaderen. De 
voorbereiding van het IBOR is op dit moment in een vergevorderd stadium. Resultaat is een palet aan grote en 
kleine verbetermogelijkheden voor het beheer van de openbare ruimte. In lijn met de opdracht van de raad 
(motie 11 tijdens de begrotingsbehandeling) focussen we daarbinnen vooral op de wensen van bewoners zoals 
die uit bijvoorbeeld meldingen naar voren komen. Helaas is het niet mogelijk om bij gelijkblijvend budget tot 
verbetering van de beleving te komen. Dit is onderzocht in het kader van Kijk op je Wijk. Dat betekent dat een 
betere beleving alleen gerealiseerd kan worden door meer geld te investeren in de grootste ergernissen. De 
onderdelen groen, schoon en verharding veroorzaken de meeste meldingen. Bij groen speelt niet alleen een 
probleem rond de beleving van bewoners, maar komen ook de beleidsmatige doelen in het gedrang wanneer 
de beheerbudgetten niet omhoog gaan. Dit is reeds met de vorige raad gecommuniceerd en zal in de nieuwe 
bestuursperiode verder afgewogen worden. 
 
Verhogen waardering openbare ruimte (transformatieopgave / experimenten) 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat inwoners meer zeggenschap en meer vrijheid krijgen om hun 
leefomgeving in te richten en mee te denken over de inzet van middelen. We willen onze biodiversiteit en 
natuur versterken door ons te richten op ecologisch beheer.  
Het is een extra opgave om zo efficiënt mogelijk met de beschikbare budgetten om te gaan, meerdere 
bestuurlijke doelen te dienen en zo werk met werk te maken.  
 
Connectiviteit, de verbinding tussen apparaten die data uitwisselen, levert een bijdrage aan de vitaliteit van de 
stad en biedt ook tal van kansen en nieuwe toepassingen voor Tilburg. Tegelijkertijd roepen nieuwe 
toepassingen vragen op over bijvoorbeeld ruimtelijke inpasbaarheid en gezondheid. De gemeente Tilburg wil 
de kansen van nieuwe technologie benutten. Nieuwe initiatieven of toepassingen moeten aantoonbaar iets 
toevoegen aan het geluk of de gezondheid van de inwoners en bedrijven in Tilburg.  
 
Milieukwaliteit 
Lucht, geluid, externe veiligheid: liggen op koers. 
 
Bodem 
De aanpak van de spoedlocaties bodemverontreiniging ligt op schema zodat we in 2024 alle locaties waar dat 
nodig is hebben beheerst dan wel met de sanering zijn gestart. De Leidraad Inrichting Ondergrond Tilburg 
(LIOT, in de kadernota nog ‘afwegingskader ondergrond’) is in een vergevorderd stadium. De komende periode 
zal in het teken staan van het verder uitwerken en inbedden van het LIOT. De Basisregistratie Ondergrond 
(BRO) is op orde en moet enkel nog een definitieve plek in de organisatie krijgen. 
 
Afval 
- Kilogram restafval per inwoner: we hebben de doelen voor 2021 niet behaald. Dit heeft vooral te maken 

met corona,-waardoor de hoeveelheid restafval van 135 kg in 2019 in 2020 steeg naar 149 kg. In 2021 
daalde de hoeveelheid weer naar 145 kg restafval. Het corona-effect is een landelijke trend. 

- Het aantal meldingen van bijplaatsingen is in 2021 fors gedaald. We evalueren nu het plan van aanpak en 
verwachten de resultaten in het tweede kwartaal van 2022. 

 
 
Wat is er nog nodig om de gestelde doelen/streefwaarden te bereiken 
 
Openbare ruimte 
- Om de streefwaarden voor waardering van de openbare ruimte te behalen, is het noodzakelijk het 

onderhoudsniveau op een aantal locaties te verhogen. Dit proces loopt samen met het vaststellen en 
vervolgens uitvoeren van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). 
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Milieukwaliteit 
Afval 
- Verdere afvalscheiding met name in de hoogbouw en extra inzet op controle op kwaliteit van afval en 

grondstoffen via communicatie en handhaving 
 
Wat vraagt dit? 
 
Openbare ruimte 
- IBOR  
 Een betere beleving van de openbare ruimte kan alleen gerealiseerd worden door meer geld te investeren 

in de grootste ergernissen. De onderdelen groen, schoon en verharding veroorzaken de meeste meldingen. 
Bij groen speelt niet alleen een probleem rond de beleving van bewoners, maar komen ook de 
beleidsmatige doelen in het gedrang wanneer de beheerbudgetten niet omhoog gaan. 

 
- Positiebepaling nieuw warmtenet: als we er als gemeente voor kiezen om een gemeentelijk warmtebedrijf 

op te richten, dan hebben we ook een nieuw netwerk te beheren. De warmtetransitie zorgt in ieder geval 
voor de komst van dit nieuwe netwerk. Het is belangrijk dat we hier de kennis voor in huis hebben om de 
inrichting van de openbare ruimte (ondergrond) goed aan te kunnen sturen.  

- Efficiënte keuzen maken zeer belangrijk, door de hoge en nog steeds toenemende druk op de boven- en 
ondergrondse ruimte. Als we bijvoorbeeld de riolering moeten vervangen in een wijk, moeten we meteen 
bekijken of we hier ook voorbereidend werk kunnen/moeten treffen voor de energie- en warmtenetten. 

 
Milieukwaliteit 
 
Bodem 
- Bodem en ondergrond moeten een volwaardige plek krijgen in de nieuwe Omgevingsvisie en in de 

processen binnen de eigen organisatie in relatie tot stedelijke ontwikkeling (inclusief voldoende formatie in 
de gemeentelijke organisatie). 

- De drukte boven de grond, geldt evenzeer onder de grond en het is een grote uitdaging alle functies een 
plaats te geven. Zeker op een toekomstbestendige en duurzame manier. 

- Komende jaren inzetten op volwaardig, eigen bodembeleid onder de Omgevingswet.  
- Een impuls geven aan bodemdata.  

 
Inventarisatie actuele onderzoeken 

 
Handreiking afvalbeleid gemeenten  
Een handreiking voor nieuwe bestuurders over afvalbeleid, uitgebracht in juli 2021 door de Nederlandse 
Vereniging van Reinigings- en afvalverwijderings Deskundigen (NVRD). 
 

Kadernota 
Onderstaande tekst heeft betrekking op de kadernota Duurzame stad (beleidsvelden fysieke basiskwaliteit, 
groen blauwe leefomgeving en klimaat. 

 
Ontwikkelingen 
Majeure beleidsontwikkelingen op landelijk niveau 
Rijksbeleid richt zich de komende jaren op de aanpak van stikstof, vooral rondom de kwetsbare natuur. Via de 
provincie wordt het zogenaamde Landelijk programma Natuur uitgerold. Binnen de samenwerkingsverbanden 
Van Gogh Nationaal Park en de Gebiedsgerichte Aanpakken (GGA) rondom de Loonse en Drunense Duinen plus 
schil en De Kampina. Onze ambities zijn hierin duidelijk belegd en gepositioneerd.  
Tevens is voor de landbouwtransitie inmiddels de nodige aandacht. Met onze verstedelijkingsopgave, specifiek 
Pauwels Oost, zien we hierin een sterke combinatie om een oplossing te bieden voor beide ambities.  

https://nvrd.nl/Downloads/NVRD%20handreiking%20juli%202021%20inclusief%20bijlage%201.pdf
https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10117746/2/02%20Kadernota%20Duurzame%20Stad%20-%20aangepast
https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10117746/2/02%20Kadernota%20Duurzame%20Stad%20-%20aangepast


 

1.2 Duurzame stad 

Daarnaast zien we een beweging waarbij het rijk wil helpen om natuur en landschap tot in hart van de steden 
te ontwikkelen.  
 
Ontwikkelingen op regionaal/provinciaal niveau 
De provincie heeft als partner ook verschillende ambities uitgesproken, zoals de ontwikkeling van de 
bossenstrategie en de GGA's en is een belangrijke partner in het Van Gogh nationaal Park ((inter)nationaal 
niveau). In die beleidsstrategie zijn wij een belangrijke innovatieve en proactieve partner. In de regio is de 
ontwikkeling van de Loonse en Drunense Duinen plus schil een sleutelopgave welke Tilburg ambtelijk 
coördineert. 
 
Ontwikkelingen op lokaal niveau 
We hebben onderkend dat de verschillende sectorale programma’s op gebied van groen, ecologie, water en 
klimaat beter kunnen en moeten worden weggezet in een overkoepelend programma en aangevuld met 
ontbrekende verbindingen en groene plekken. Hiermee komt er meer gelijkwaardigheid in de programmering 
ten opzichte van de grote assets zoals wegen en riolering. En door het realiseren van een robuust groen-blauw 
raamwerk kan een goede basis worden gelegd voor een leefbare stad, waarin de verstedelijkingsopgave kan 
landen.  
De vergroening in de stad moet dus beter worden vormgeven. Drie groenblauwe verbindingen vanuit de 
stadsregionale parken én het substantieel toevoegen van hoogwaardige (nieuwe) openbare parken lijkt hierbij 
het adagium. 
 

Kadernota 
Onderstaande tekst heeft betrekking op de kadernota Duurzame stad (beleidsvelden fysieke basiskwaliteit, 
groen blauwe leefomgeving en klimaat. 

 
Ontwikkelingen 
In de Kadernota Duurzame Stad worden in de deelnota Klimaat de volgende opgaven benoemd: 
energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Achtereenvolgens hierover het volgende: 
 
Energietransitie 
 
Majeure beleidsontwikkelingen op landelijk niveau 
Sinds de vaststelling van de energievisie is er op landelijk en op Europees niveau veel gebeurd. Zo is de 
Europese doelstelling voor 2030 verscherpt van 40% CO2 reductie ten opzichte van 1990 naar 55%. In het 
nieuwe regeerakkoord wordt zelfs ingezet op 60%. Dit heeft impact voor Tilburg; tot nu toe is er nog geen 
doelstelling voor 2030 en om de verscherpte ambitie te halen zullen we sneller en meer moeten doen. Tegelijk 
merken we steeds meer dat het thema energie nauw verbonden is aan de andere gemeentelijke opgaven. 
Denk hierbij aan energiearmoede (en de impact hiervan op het sociale domein), het aansluiten van nieuwbouw 
aan nog te ontwikkelen warmtebronnen, maar ook aan de beperkte ruimte in de ondergrond voor opslag en 
infrastructuur. Verder loopt de capaciteit van de energienetten steeds meer tegen haar grenzen aan 
('transportarmoede,). De vertaalslag wat dit alles betekent voor Tilburg in ambitie, geld, capaciteit en prioriteit 
moet nog gemaakt worden. Al wel duidelijk is dat ten opzichte van eerdere berichten de financiële bijdrage van 
het rijk fors minder is dan geadviseerd door de Raad Openbaar Bestuur, terwijl de ambitie is verscherpt. 
Daarnaast is er maatschappelijk veel veranderd. Het vertrouwen in de overheid is mede door de 
toeslagenaffaire gedaald. Specifiek voor de energietransitie geldt dat er weinig twijfel over nut en noodzaak is, 
maar dat er steeds meer weerstand is tegen de maatregelen, zoals het plaatsen van windmolens en de 
toenemende kosten voor warmte in de woning. Dat betekent dat we als gemeente onze inwoners goed 
moeten betrekken bij deze transitie. Daarnaast vraag dit ook een sturende rol bij de opzet van nieuwe 
energiebedrijven. Willen we betaalbaarheid en participatie goed inbedden dan kan dit niet zonder meer aan de 
markt worden overgelaten. 
 

https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10117746/2/02%20Kadernota%20Duurzame%20Stad%20-%20aangepast
https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10117746/2/02%20Kadernota%20Duurzame%20Stad%20-%20aangepast
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Ontwikkelingen op regionaal/provinciaal niveau 
Op regionaal niveau zijn 3 ontwikkelingen van belang. 
We leken met ons lokale en regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) goed op weg om de doelstellingen 
voor het opwekken van duurzame elektriciteit te halen. Echter, door netcongestie is het aansluiten van 
grootschalige opwek nauwelijks nog mogelijk op de korte en middellange termijn. Tegelijkertijd  kan dit ook 
kansen bieden door meer energie lokaal uit te wisselen en waar nodig op te slaan en daarmee de 
verduurzaming te versnellen. 
We zijn in gesprek met andere overheden en bedrijven over de verduurzaming van het Amernet. De toevoeging 
van biomassa aan de van oorsprong door kolen gestookte energiecentrale is een tijdelijke oplossing. Met het 
verlagen van de temperatuur kunnen we meer woningen aansluiten op het netwerk, terwijl het netwerk meer 
en meer gevoed moet worden door duurzame warmte zoals restwarmte van de industrie. 
De komende jaren komt de REKS tot uitvoering, waarbij Tilburg, als centrum gemeente, vaak de lead neemt bij 
de ontwikkeling van HUBS of het opzetten van een regionaal ontwikkelbedrijf met daaraan gekoppeld het 
klimaatfonds.  

 
Ontwikkelingen op lokaal niveau 
We kunnen de verduurzaming niet alleen. Dus we zullen meer nog dan we nu doen, met onze partners in de 
stad moeten samenwerken, taken overdragen en allianties sluiten. Denk hierbij  bijvoorbeeld aan de lokale 
energiecorporaties die ons helpen om van Aan de slag met je huis een succes te maken of de bedrijven die we 
betrekken bij onze bedrijvenaanpak. 
De transitievisie Warmte is eind 2021 door de raad vastgesteld. In 2022 en verder moeten we een start gaan 
maken met de warmte uitvoeringsplannen om deze visie in de praktijk uit te gaan voeren. Dat willen we 
integraal doen, met de bewoners én op zijn Tilburgs 

 
Klimaatadaptatie 
 
Majeure beleidsontwikkelingen op landelijk niveau 
Ingegeven door onder andere de overstromingen in Limburg in de zomer van 2021 is in verschillende 
beleidsdocumenten op landelijk niveau (NOVI, Nationaal Deltaprogramma en het coalitieakkoord 2021-2025) 
opgenomen dat het water- en bodemsysteem meer sturend moet zijn bij ruimtelijke planvorming. Op 
grootschalige woningbouwlocaties moet geborgd worden dat overal klimaatbestendig en water-robuust wordt 
gebouwd. Er moet actief worden ingezet op de combinatie van de drie maatschappelijke opgaven waar het 
bodem-watersysteem de drager voor is: Deltaprogramma, landbouwtransitie en biodiversiteit. Voor onze regio 
gaat het dan met name om het bestrijden van droogteschade in de landbouw, natuurgebieden en (groen) 
cultureel erfgoed. 
Tot slot is landelijk de behoefte aan het concretiseren van inhoudelijk doelen voor klimaatadaptatie (eventueel 
regionaal gedifferentieerd) onderkend, daar waar nu alleen gewerkt wordt aan de hand van een zevental 
ambities. Invulling hiervan kan gevolgen hebben voor het lokale en regionale beleid, aangezien nu iedereen zijn 
eigen opgave bepaalt. 
 
Ontwikkelingen op regionaal/provinciaal niveau 
Op regionaal niveau is met name de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) van belang. Er ligt nu een 
regionaal concept-uitvoeringsagenda klimaatadaptatie REKS. De uitvoering hiervan zal (deels) plaatsvinden met 
middelen uit de Impulsregeling van het rijk, aangevuld met een bijdrage uit het regionaal klimaatfonds. Ook 
projecten op Tilburgs grondgebied zijn opgenomen in deze uitvoeringsagenda.  
Aandachtspunt is dat er ook andere regionale trajecten worden opgestart met dezelfde stakeholder, zoals de 
gebiedsgerichte aanpak groen/blauw, waar deels hetzelfde gesprek wordt gevoerd.  
 
Ontwikkelingen op lokaal niveau 
We hebben onderkend dat de verschillende sectorale programma’s op gebied van groen, ecologie, water en 
klimaat beter kunnen en moeten worden weggezet in een overkoepelend programma als basis voor een 
robuuste groen-blauwe structuur in de stad. Op basis van een al uitgevoerde analyse kunnen ontbrekende 
schakels worden aangevuld en zo ontstaat er een basis voor een eigen programmering groen-blauw (in plaats 
van mee koppelen met de opgaven van anderen) en kan invulling gegeven worden aan een eigen urgentie. 
Hiermee komt er meer gelijkwaardigheid in de programmering ten opzichte van de grote assets zoals wegen en 
riolering. Door het realiseren van een robuuste groen-blauwe structuur kan een goede basis worden gelegd 
voor een leefbare stad, waarin de verstedelijkingsopgave kan landen.  



 

1.2 Duurzame stad 

De duurzaamheidstool waarin de beleidsregels uit de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Koel Tilburg zijn 
vertaald naar gebiedsgericht maatwerk (wordt in februari 2022 aangeboden aan het college) in combinatie met 
het puntensysteem Natuurinclusief Bouwen gaat helpen bij de invulling van de klimaatadaptieve en 
natuurinclusieve opgave op planniveau. Hierdoor wordt een klimaatadaptieve inrichting tot in de haarvaten 
van de stad gerealiseerd.  
De gemeente staat niet alleen voor de klimaatopgave: iedereen moet zijn steentje bijdrage. Wij faciliteren en 
stimuleren dit door de subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen die loopt tot eind 2022 en bijvoorbeeld 
de green deals met bedrijventerreinen. Het blijft lastig om inwoners zover te krijgen in hun eigen omgeving aan 
de slag te gaan. We blijven zoeken naar andere manieren, in samenwerking met partners in de stad. 

 
Circulaire economie 
Circulair maakt onderdeel uit van de Klimaataanpak, maar verdere informatie hierover is opgenomen in het 
programma Economie. 

 
Stand van zaken 
Energietransitie 
Waar staan we in de kadernota 
We staan er minder goed voor dan we een jaar geleden dachten. Dat komt door de eerder genoemde, 
aanscherpte Europese en landelijk ambities én door de impact van de netcongestie. 
 
Wat is er nog nodig om de gestelde doelen/streefwaarden te bereiken 
We hebben met de Tilburgse projecten en programma’s een goede uitgangspositie maar we zullen meer 
moeten inzetten op innovatie om grote obstakels als de netcongestie te omzeilen. De energietransitie moet 
nog meer in de haarvaten van Tilburg  komen om te kunnen versnellen. 
 
Dat vraagt om een integrale aanpak van de energietransitie, ruimte voor experimenten en hoge ambities. En 
dat kan alleen met méér capaciteit, voldoende financiële middelen en, gezien de opgave, een lange horizon van 
beschikbare middelen. Dat hoogte van de benodigde middelen is afhankelijk van de precieze uitwerking van de 
eerdere genoemde bijdrage van het rijk. 

 
Klimaatadaptatie 
Waar staan we in de kadernota 
Uitvoering MJP-projecten blijft achter bij de planning. Daarom blijft de streefwaarde voor wateroverlast uit de 
kadernota voor het tweede jaar achter bij de prognose. 

 
Wat is er nog nodig om de gestelde doelen/streefwaarden te bereiken 
Om serieus werk te maken van het groen-blauwe raamwerk zijn extra financiële middelen nodig. Een 
inschatting hiervan volgt nog.  

 
Inventarisatie actuele onderzoeken 
Klimaatadaptatie 
Het klimaat verandert steeds sneller. De nieuwste inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat zijn 
gepubliceerd in het KNMI Klimaatsignaal’21. Het is gebaseerd op het laatste IPCC-rapport - dat in augustus 
2021 is verschenen - en eigen onderzoek van het KNMI. Een stijgende zeespiegel, een toename van droge 
lentes en zomers en meer extreme zomerse buien vormen de klimaatrisico’s voor Nederland. De urgentie van 
de zich snel voltrekkende klimaatverandering wordt duidelijk. 
 
Het KNMI brengt om de circa zeven jaar nieuwe klimaatscenario’s uit. De volgende publicatie wordt medio 
2023 verwacht. Met het Klimaatsignaal’21 geeft het KNMI een tussentijdse stand van zaken.  
Het Klimaatsignaal’21 is gebaseerd op het zesde rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde 
Naties, dat in augustus is verschenen. In het rapport is deze kennis aangevuld met waarnemingen en onderzoek 
van het KNMI.  

file://///tilburgcity.loc/Afdeling/TBRUI/Beleid%20i.o/Water/Klimaatverandering/KNMI_Klimaatsignaal21.pdf
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/knmi-klimaatscenario-s
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Het IPCC heeft deze zomer vastgesteld dat de opwarming van de aarde door de mens is veroorzaakt. Ook 
concludeerde het klimaatpanel dat met de huidige uitstoot van broeikasgassen de atmosfeer over 10 jaar al 
zoveel broeikassen bevat dat de 1,5 °C grens waarschijnlijk permanent overschreden wordt. 
 
Extremere zomerbuien 
Daarnaast blijkt uit het nieuwe onderzoek dat de zwaarste zomerbuien extremer worden, waarbij ook de kans 
op valwinden toeneemt. Naast de extreme buien kent de Nederlandse zomer ook een ander gezicht: dat van 
droogte. De kans op droge lentes en zomers is groter geworden. In het binnenland komt deze toename door 
klimaatverandering. Ons klimaat schuift steeds meer richting het klimaat van Zuid-Europa op. 

 
Langdurige droogte of hitte 
De sterkere opwarming van het noordpoolgebied speelt mogelijk een rol in de grotere kans op langdurige 
droogte of hitte. We kunnen namelijk langer met hetzelfde weertype te maken krijgen doordat de straalstroom 
(baan met hoge windsnelheden op circa 10 kilometer hoogte) mogelijk zwakker wordt door een afname van 
het temperatuurverschil tussen pool en tropen. Hoe trager de straalstroom meandert, hoe groter de kans dat 
hetzelfde weerbeeld langer blijft bestaan.  

 
Stedelijk klimaat 
Steden zijn meestal warmer dan de landelijke omgeving. Door de opwarming van de aarde wordt het ook in 
steden nog warmer. Daarnaast vormen extreme neerslag en droogte een steeds grotere uitdaging voor de stad. 

  



 

1.3 Vitale stad 

Kadernota 
Onderstaande tekst heeft betrekking op de kadernota Openbare orde en veiligheid. 

 
Ontwikkelingen 
Majeure beleidsontwikkelingen op nationaal niveau   
 

• Meer inzetten op preventie. Onze veiligheid is niet vanzelfsprekend, die moeten we blijven bewaken 
waarbij we nog meer aan de voorkant van de problematiek willen komen (preventie). Hier raken zorg en 
veiligheid elkaar. Voor onze kwetsbare (jeugdige) inwoners blijven we investeren in perspectief, vroegtijdig 
signaleren waar het fout dreigt te gaan en bijsturen waar dat mogelijk is.  

• Het effectief bestrijden van cybercrime samen met onze partners is een nieuwe, landelijke opgave voor de 
komende periode. Vanuit de gemeente zien we een rol in het beschermen van kwetsbare inwoners (o.a. 
ouderen) die het risico lopen om slachtoffer te worden van 'internetcriminelen'. 

• Het overheidsexperiment van legale wietteelt kent een lange aanloop. Tilburg is één van de deelnemende 
gemeenten aan dit landelijke wietexperiment bij coffeeshops. Doel van dit experiment is te onderzoeken 
of het mogelijk is een legale, gesloten keten van productie (teler) tot verkoop (coffeeshop) te realiseren die 
transparant en controleerbaar is. We verwachten dat we medio 2022 kunnen starten met de overgang 
naar aangewezen, legale telers.  

• 'Lessons learned' van corona. De corona crisis – met een toenemende maatschappelijke onrust - bevestigt 
dat een goede crisisaanpak en -organisatie onontbeerlijk is. In geval van een crisis zijn de gezondheid en 
veiligheid van onze inwoners de allerhoogste prioriteit. We verwachten dat er in de komende 
bestuursperiode nieuw landelijk beleid zal komen op basis van de opgedane ervaringen met de COVID-19 
pandemie. 

• In het voorjaar van 2022 komen het kabinet en de VNG  met een visie op de Buitengewone 
OpsporingsAmbtenaren (BOA’s) nieuwe stijl. Doel is om de BOA’s nog beter toe te rusten voor de taken en 
opgaven die er liggen, onder meer in de samenwerking met de politie. Hier ligt ook een link met het 
voorgaande punt. 

• Lobby. Landelijk is Tilburg zowel bestuurlijk als ambtelijk vertegenwoordigd in relevante gremia t.b.v. 
structurele financiering van de aanpak van ondermijning en de wijkaanpak. Het Pact voor de Rechtstaat en 
het Manifest Kwetsbare wijken/programma Leefbaarheid en Veiligheid zijn landelijk belangrijke 
lobbydocumenten waar Tilburg bij betrokken is. Het traject voor de verdeling van de ondermijningsgelden 
van Prinsjesdag 2021 en de lobby voor extra geld voor de 15 Manifeststeden loopt nog. Tilburg is hier 
nadrukkelijk bij betrokken. 

 
Ontwikkelingen regionaal/provinciaal niveau/grensstreek 
 

• Nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2027. In 2023 gaat een nieuw gemeentelijk Integraal 
Veiligheidsplan in waarin ambities van het nieuwe bestuur worden verwerkt. De cijfers voor criminaliteit 
en overlast geven geen aanleiding om te verslappen. We blijven gaan voor een veilig leefklimaat In een 
vitale stad waarin iedereen zich veilig voelt in en buitenshuis. Dit willen we in samenhang doen met onze 
partners (OM, politie, omliggende gemeenten) en gebruik maken van kennisinstituten (Universiteit Tilburg, 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid etc.)  

• We hebben een zorgcoördinator mensenhandel ingesteld die samen met onze partners invulling geeft aan 
de aanpak van mensenhandel. Belangrijkste doel binnen de aanpak is beter zicht krijgen op de aard en 
omvang van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting in de regio. In de nieuwe 
bestuursperiode moeten we beslissen of we deze taak structureel in onze organisatie willen borgen.  

• De burgemeesters van Antwerpen en Tilburg hebben afgesproken de samenwerking binnen de Rijn-
Schelde-Delta te bevorderen (een bijeenkomst tussen o.a. Antwerpen, Gent, Moerdijk, Vlissingen, 

https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2018/02%20Integraal%20Veiligheidplan%20Tilburg%202019-2022.pdf#search=integraal%20veiligheidsplan
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Terneuzen, Borsele en Rotterdam wordt in 2022 georganiseerd) t.b.v. de aanpak van de drugsproblematiek 
(cocaïne). Verder gaan beide burgemeesters de opdracht geven (2022) tot een onderzoek wat er met de 
aanbevelingen van Confine (mensenhandel) en Dismark (drugsproblematiek) is gedaan. Met als doel de 
internationale samenwerking een impuls te geven. 

 
Ontwikkelingen op lokaal niveau  

 

• Besluitvorming over het Willem II-Stadion inclusief de gewenste veiligheidsinvesteringen heeft 
plaatsgevonden. In de komende bestuursperiode zal dit worden uitgevoerd. 

• We hebben een huurteam Tilburg opgericht die huurders gratis helpt om voor hun rechten op te komen. 
Dit hangt samen met de extra aandacht voor de particuliere verhuur(bemiddelings)branche vanuit onze 
aanpak ondermijning en het aanpakken van misstanden in deze sector. Het huurteam gaat vooralsnog aan 
de slag voor een periode van twee jaar. Hierna moeten we beslissen of we hiermee door willen gaan. 

• In 2022 wordt verkend of en zo ja op welke wijze in Tilburg gewerkt zou kunnen worden met een 
zogenaamde “rechter in de wijk”. Met de rechter in de wijk wordt beoogd de toegang tot de rechter te 
vereenvoudigen en te vergroten, vraagstukken sneller en integraler af te doen, het vertrouwen in de 
rechtspraak/overheid te vergroten en meer oplossingsgericht recht te spreken (minder focus op het 
juridische en meer gericht op de oplossing van de problematiek die door wijkbewoners wordt ervaren). 

• Uitbreiding aantal coffeeshops. Op dit moment kent Tilburg een maximumstelsel van 11 toegestane 
coffeeshops. Dit aantal breiden we de komende jaren stapsgewijs uit naar maximaal 13. Hierbij wordt 
toegewerkt naar een betere spreiding in de stad. 

• Door de COVID-19 pandemie heeft de geplande vuurwerkshow in de Piushaven de afgelopen twee 
jaarwisselingen geen doorgang gevonden. Dit geldt ook voor de aangewezen vuurwerkvrije zones. Als de 
ambitie om tot een vuurwerkvrij Tilburg te komen ook geldt voor de nieuwe raad, dan zal dit later 
gerealiseerd worden. 

 
Stand van zaken 
Waar staan we nu?  
We willen een veilige stad zijn, waar mensen gezond en gelukkig zijn en zich vrij kunnen bewegen. We hebben 
de afgelopen 4 jaar een consistente koers gevolgd om deze ambitie uit het Bestuursakkoord 2018 - 2022 en ons 
Integraal veiligheidsplan te realiseren. De criminaliteit- en overlastcijfers geven geen ruimte om hierin te 
verslappen. We zetten bij onze aanpak in op het creëren van maatschappelijk bewustzijn, het vergroten van 
meldingsbereidheid, meer zicht op problemen (data) en meer aandacht voor preventie, vroegsignalering en 
gedragsbeïnvloeding. 
 
Dit doen we door onze aanpak van ondermijning, mensenhandel, radicalisering/polarisatie en ‘high impact 
crimes’ zoals inbraken, overvallen en straatroven. Door het bestrijden van (woon-)overlast, het terugdringen 
van criminaliteit met een persoonsgerichte aanpak (deels ook inclusieve stad), risicovolle jeugd(groepen) (deels 
ook inclusieve stad), Veilige School, veilige evenementen en crisisbeheersing,  
 
Een weerbare overheid die fungeert als netwerkorganisatie en opereert als één overheid is bij dit alles een 
noodzakelijke randvoorwaarde. Ook hierop investeren we en ontwikkelen we door. Daarnaast betekent 
veiligheid ook omkijken naar elkaar. Respectvol met elkaar omgaan maakt het mogelijk om kwetsbaar te zijn en 
ruimte te delen in een veilige, leefbare stad. 
 
We hebben jeugdtoezichthouders ingezet in de stad. Deze speciale toezichthouders maken onderdeel uit van 
Stadstoezicht en sluiten aan op de gewenste integrale jeugdaanpak.   
Voldoende toezicht en handhaving vanuit ‘de bedoeling’ is een wezenlijk onderdeel van het bewaken van onze 
veiligheid en de openbare orde. In het centrum gebied hebben we ook op zondagen structurele inzet van 
BOA's. 
 
Wat is er nog nodig om de gestelde doelen/streefwaarden te bereiken 
In 2023 gaat een nieuw Integrale Veiligheidsplan in waarin we de ambities van het nieuwe bestuur verwerken. 
Minder inzet van onze kant vergroot het risico op stijging van criminaliteit en overlast. In het voorjaar van 2022 
komen het kabinet en de VNG ook met een visie op de BOA’s nieuwe stijl. Doel is om de BOA’s nog beter toe te 
rusten voor de taken en opgaven die er liggen. Het team Stadstoezicht is dus volop in ontwikkeling waarbij we 
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verwachten dat coronamaatregelen ook de komende tijd nog extra inzet zal vragen. Ook het toezicht 
&handhaving achter de voordeur blijft intensief. Naast corona vraagt met name de toegenomen 
(woon)overlast extra aandacht en inzet door het team Toezicht&Handhaving. 

 
Inventarisatie actuele onderzoeken 
Een Pact voor de Rechtsstaat (Ministerie van J&V)   
Ondermijnende criminaliteit is in ons land een hardnekkig probleem. In ‘Een Pact voor de Rechtsstaat’ wordt 
beschreven wat er de komende 10 jaar nodig is om de vooraanstaande positie van Nederland in deze globale 
drugseconomie fors te reduceren.  
 
Manifest kwetsbare gebieden 
Kom op voor de meest kwetsbare gebieden. Urgente oproep van 15 burgemeesters voor ondersteuning om 
tweedeling tegen te gaan tijdens de COVID-19 pandemie.  
 
Factsheet ondermijningswetgeving (Ministerie van J&V) 
Gecomprimeerd overzicht van alle wetgeving voor ondermijning in één oogopslag.  
 
Dicht de kloof!  
Brief van Burgemeesters en maatschappelijke partners aan Tweede Kamer en nieuwe kabinet: ‘Geef 1 miljoen 
Nederlanders herstel en perspectief’.   
 
Raadgever Digitale Veiligheid 2022 
UItgave van de VNG voor haar leden met aandachtspunten om de eigen digitale veiligheid te verbeteren.  

Kadernota 
Onderstaande tekst heeft betrekking op de kadernota Aantrekkelijke leefomgeving. 

 
Ontwikkelingen 
Openbare ruimte 
De ontwikkelingen zoals beschreven in de kadernota zijn nog steeds actueel. Nu de energietransitie steeds 
concreter vorm krijgt, zal die in de komende jaren steeds meer bepalend worden in de programmering van 
projecten in de openbare ruimte. Dit wordt meegenomen bij de jaarlijkse opstelling van het 
Meerjarenprogramma Openbare Ruimte, waar alle projecten in de openbare ruimte voor 4 jaar vooruit worden 
ingepland.  
 
Ruimtelijk erfgoed 
De beleidskaders voor ons gebouwde, ruimtelijke erfgoed en archeologie zijn vastgesteld in de Omgevingsvisie 
Tilburg 2040 en de Kadernota Aantrekkelijke leefomgeving (mei 2021). Voor archeologie is recent een 
uitvoeringsplan (routekaart) voor de komende jaren vastgesteld. Het nieuwe uitvoeringsplan (routekaart) voor 
het gebouwde erfgoed volgt later dit jaar. 
 
Maatschappelijk vastgoed 
De vraag naar maatschappelijk vastgoed neemt verder toe: 

- vanuit de culturele hoek, zoals  atelierruimtes en  podiumruimte 
- vanuit sport en verenigingen 
- vanuit zorg en welzijn, zoals extra ruimte huisartsen, laagdrempelige of specifieke wijk/ en 

buurtfuncties en wijkinitiatieven.  
Het bestaande permanente gemeentelijk maatschappelijk vastgoed kent weinig doorstroming, dus is er weinig 
ruimte voor het faciliteren van nieuwe huisvestingsvragen. 

https://www.njb.nl/media/3919/pactvdrechtsstaat.pdf
https://www.g40stedennetwerk.nl/files/2020-06/Manifest-kwetsbare-gebieden.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/04/06/factsheet-voor-professionals-over-de-stand-van-zaken-ondermijningswetgeving-per-1-april-2020/FS_Ondermijningswetgeving+1+januari+2022.pdf
https://www.movisie.nl/artikel/dicht-kloof-pleidooi-herstel-perspectief
https://vng.nl/artikelen/raadgever-digitale-veiligheid
https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10053780/2/217030-04%20Kadernota%20Aantrekkelijke%20leefomgeving
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Wat we verder zien is de roep vanuit onze huurders om de verduurzaming van de gebouwen sneller op te 
pakken. Tegelijkertijd zien we dat de markt de vraag naar alle bouw- en installatiewerkzaamheden amper nog 
aan kan, hetgeen ons bij de huidige duurzaamheidsopgave al parten speelt. 

 
Stand van zaken 
Openbare ruimte 
In de kadernota aantrekkelijke leefomgeving ligt de focus op de toegevoegde waarde van de openbare ruimte 
voor andere beleidsdoelen zoals gezondheid, ontmoeten, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Om aan die 
wensen te voldoen zijn groen en bomen misschien wel het meest cruciaal. Bij de opstelling van het Integraal 
Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) is duidelijk geworden dat de huidige budgetten voor groenonderhoud niet 
voldoende zijn om invulling te geven aan de geformuleerde beleidsdoelen. Dit wordt verder uitgewerkt bij het 
veld Fysieke Basiskwaliteit. 
 
Ruimtelijk erfgoed 
De beleidskaders voor ons ruimtelijk erfgoed en archeologie zijn vastgesteld in de Omgevingsvisie Tilburg 2040 
en de Kadernota Aantrekkelijke leefomgeving (mei 2021). Voor het archeologische erfgoed is recent een 
uitvoeringsplan (routekaart) voor de komende jaren vastgesteld. Het nieuwe uitvoeringsplan (routekaart) voor 
het ruimtelijk erfgoed volgt later dit jaar. 
In relatie tot ruimtelijke kwaliteit is ruimtelijk erfgoed een thema dat vraagt om ’aandacht waar het moet’. Het 
draagt bij aan de herkenbaarheid én aantrekkelijkheid van de leefomgeving en aan de identiteit van stad en 
dorpen. Dat geldt ook voor het archeologisch erfgoed. Doelen voor het ruimtelijk erfgoed zijn instandhouding, 
leefbaarheid en inspiratie, met als motto’s: ‘behoud door ontwikkeling’ en ‘programma volgt monument’. De 
afgelopen jaren hebben we een inhaalslag gemaakt door onder andere aandacht te schenken aan het 
naoorlogse en het agrarisch erfgoed. Door de aanwijzing van monumenten in die aandachtsgebieden wordt de 
collectie van beschermd erfgoed en daarmee het zichtbare verhaal completer. Ook is er meer aandacht voor 
inpassing van het ruimtelijk erfgoed in stedelijke ontwikkelingsprojecten (de LocHal is hier wellicht het meest 
aansprekende voorbeeld van). 
 
Maatschappelijk vastgoed 
 
Beleidsnota 
De reeds in 2019 aangekondigde beleidsnota gemeentelijk vastgoed is nog niet in routing gebracht. Deels is dit 
veroorzaakt door prioritering van werkzaamheden als gevolg van corona en beperkte capaciteit, deels ook 
omdat de visie op de toekomst in beweging is onder invloed van de toenemende vraag naar maatschappelijk 
vastgoed.  
 
Vraag naar maatschappelijk vastgoed 
Zoals gezegd neemt de vraag naar maatschappelijk vastgoed verder toe en kunnen wij deze vraag niet 
faciliteren in onze huidige permanent verhuurde gebouwen. 
Wel heeft de gemeente nog een aantal leegstaande maatschappelijke gebouwen, waarvan de meeste in 2019 
door de raad zijn aangewezen om taakstellend te worden verkocht (in het kader van een . bezuinigingsopgave 
op dat moment), mede vanwege het feit dat deze gebouwen behoorlijk zijn verouderd en er op dat moment 
geen invulling voor beschikbaar was. 
Er zou voor kunnen worden gekozen om deze gebouwen niet te verkopen en deze opnieuw in exploitatie te 
nemen. Daarbij past wel de kanttekening dat forse investeringen nodig zullen zijn om deze gebouwen weer 
geschikt te maken voor gemeentelijke verhuur, kosten die doorwerken in de hoogte van de huurprijs. De 
gemeente moet op grond van de Wet Markt en Overheid namelijk marktconform en tenminste 
kostprijsdekkend verhuren. De potentiële huurders van deze gebouwen zullen die huurprijs naar verwachting 
niet zelfstandig kunnen betalen. Willen wij hen toch huisvesten zal huisvestingssubsidie nodig zijn. In de 
huidige subsidiebudgetten is daar geen ruimte voor. 
 
De gemeente bezit daarnaast vrij veel tijdelijk vastgoed (in het kader van gebiedsontwikkelingen aangekocht of 
leegstaand in verband met verkoopplannen). Dit vastgoed wordt beheerd door een leegstandsbeheerder die 
dit veelal anti-kraak in gebruik geeft (opzegtermijn van 28 dagen, vergoeding vaak alleen voor nuts) en er sober 
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en doelmatig onderhoud aan pleegt. Bij tijdelijk vastgoed dat langer dan 5 jaar in bezit blijft, lijkt het ons 
gewenst om zowel onderhoud als tijdelijk gebruik anders vorm te gaan geven.   
Wij zien mogelijkheden om dit tijdelijk vastgoed in te zetten voor initiatieven die tijdelijke onderkomens 
zoeken, zich eerst nog willen bewijzen of om acute vragen voor maatschappelijke huisvesting op te vangen. Het 
is dan wel nodig dat het onderhoud van het gebouw aansluit bij het tijdelijk gebruik. Dat zal intensiever zijn dan 
een anti-kraak invulling en dat verhoogt ook de onderhoudskosten, omdat wij het gebouw alleen op deze wijze 
willen verhuren als het veilig is en functioneel geschikt is. Anders dan bij anti-kraak, wordt bij een verhuring 
voor bepaalde tijd een huurovereenkomst opgesteld en een kostprijsdekkende huur berekend. Ook hier geldt 
dat, indien deze huurprijs voor een bepaalde groep huurders alsnog te hoog is, subsidie het verschil zal moeten 
overbruggen. Ook ingeval van een tijdelijke verhuring dient de gemeente zich te houden aan de Wet Markt en 
Overheid. 
 
Stand van zaken ontwikkelingen 
 
- Herontwikkeling Mommerskwartier: hiervoor wordt 1 scenario nu uitgewerkt tot een 
haalbaarheidsonderzoek. De uitkomsten worden naar verwachting medio 2022 aan de raad voorgelegd. Indien 
besluitvorming leidt tot opstellen van een voorlopig ontwerp, zal tevens een voorbereidingskrediet worden 
gevraagd. 
 
- Toekomstige invulling Paleis: voor het paleis worden 3 opties nader uitgewerkt, eveneens als onderdeel van 
een haalbaarheidsonderzoek. Grofweg zijn dat: 1) continuering huidige invulling, 2) huidige invulling plus 
aanvullende activiteiten of 3) inzetten als centrale ontmoetings- en debatruimte voor de stad. 
 
- Turnhal: een definitief voorstel inclusief verzoek voor uitvoeringskrediet voor realisatie van een (top) Turnhal 
in het Stappegoorgebied zal naar verwachting medio 2022 aan de raad worden voorgelegd.  

 
Inventarisatie actuele onderzoeken 
Openbare ruimte 
Voor het onderdeel openbare ruimte is het IBOR nu het meest relevant, dit is te vinden bij het onderdeel 
Fysieke Basiskwaliteit. 
 
Maatschappelijk vastgoed 
Eind 2021 is de nulmeting voor het klanttevredenheidsonderzoek uitgezet onder alle huurders van 
gemeentelijk vastgoed. Ongeveer de helft van de huurders heeft dit onderzoek al ingevuld. Hieruit kan het 
voorlopig beeld worden gevormd dat we redelijk in de buurt komen van het verwachte tevredenheidscijfer van 
6,5. Over enkele weken verwachten wij een definitieve uitslag te kunnen presenteren. Met de uitkomsten in de 
hand komen wij daarna met een nadere analyse en verbeterpunten. 

Kadernota 
Onderstaande tekst heeft betrekking op de kadernota Economie, cultuur en evenementen. 

Inleiding 

Om in Tilburg gezond en gelukkig te leven moet onze werk- en leefomgeving vitaal en aantrekkelijk blijven. Een 
stevige en vitale economische basis blijft daarvoor een essentiële voorwaarde. Onze economie moet op basis 
van ondernemerschap en innovatie tijden van economische tegenspoed het hoofd kunnen bieden en kunnen 
inspelen op de ontwikkelingen en nieuwe kansen die zich voordoen. Voor een vitaal Tilburg en een vitale regio 
werken we aan een slimme en circulaire economie die op volle toeren draait en die weerbaar en wendbaar is 
naar de toekomst. Een economie waarin iedere Tilburger zijn/haar talent kan ontplooien, met werk dat bij 
hem/haar past. Cultuur en evenementen zijn belangrijke onderdelen van het Tilburgse ondernemings- en 

https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10053779/2/217032-03%20Kadernota%20Economie%20Cultuur%20en%20Evenementen
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vestigingsklimaat. Een levendig en inspirerend leefklimaat zorgt voor een boeiende stadsdynamiek en biedt de 
nodige brandstof voor innovatie, moderne ambachtelijkheid en de creatieve industrie. Het bevordert 
bovendien de Tilburgse aantrekkingskracht voor talent en voor innovatieve bedrijven om in onze stad te blijven 
of er zich te vestigen. We streven dus naar een economie en arbeidsmarkt die innovatief, duurzaam en inclusief 
zijn en die niet alleen op de korte termijn, maar ook op de langere termijn zorgen voor werkgelegenheid en 
welvaart voor Tilburgers op alle niveaus. 
 
Het veld Economie, Cultuur en Evenementen is een breed veld met een grote diversiteit aan onderwerpen. We 
hebben er voor gekozen om de onderwerpen Economie en Evenementen gezamenlijk te beschrijven en het 
onderwerp Cultuur er apart onder te zetten. 

 
Ontwikkelingen 

Ontwikkelingen Economie en Evenementen 

Om economie, cultuur en evenementen bij te laten dragen aan de brede welvaart in Tilburg, moeten we 
komende jaren met name inspelen op en rekening houden met de volgende vier majeure ontwikkelingen: 
 
1. Digitale transformatie van samenleving en economie 

Onze samenleving en economie bevinden zich in een proces van een steeds snellere digitale transformatie. 
Waardecreatie in onze economie gebeurt meer en meer op basis van data en technologieën als 
kunstmatige intelligentie, in combinatie met robotisering en nieuwe vormen van distributie en 
dienstverlening. Het vermogen van onze ondernemers en onze beroepsbevolking om hierin mee te gaan is 
sterk bepalend voor hun toekomst.  
Tilburg heeft op het gebied van digitale technologie in wisselwerking met menselijk gedrag een 
uitstekende kennisbasis en uitgangspositie.  

 
2. Transitie naar een duurzame en circulaire economie 

Als gevolg van de toenemende druk op ons leefklimaat en de schaarste aan grondstoffen zijn we als 
maatschappij genoodzaakt om duurzamer te leven, werken en ondernemen. Dit vergt een enorme 
transitie, waarbij de gemeente Tilburg de ambitie heeft om in 2045 circulair te zijn. Dat is een stevige 
opgave voor onze economie en ook een economische kans.  

 
3. Veranderende arbeidsmarkt met grote krapte 

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo als gevolg van o.a. dataficering en robotisering en tegelijkertijd 
is er ook sprake van blijvende krapte op de arbeidsmarkt. Er is een groot tekort aan werknemers met 
(nieuwe) competenties die nodig zijn voor de grote transities, zoals de energietransitie. Voor een vitale 
economie moeten we sterk blijven inzetten op het ontdekken, ontwikkelen en binden van talent op alle 
niveaus. 

 
4. Strijd om de fysieke ruimte 

Nationaal ligt er een grote uitdaging om het grote woningentekort aan te pakken. Daarom bereiden we 
samen met Breda een verstedelijkingsakkoord met Rijk, provincie en Waterschappen voor om een deel van 
deze nationale opgave te accommoderen. We staan daarmee aan de vooravond van een schaalsprong die 
we samen met de gemeenten binnen Hart van Brabant en de Baronie vorm gaan geven. Deze schaalsprong 
biedt economische kansen (met een bijbehorend economisch perspectief) en leidt tegelijkertijd ook tot 
schaarste in de beschikbare ruimte. Dit vraagt om een goede balans en om innovatieve oplossingen, zodat 
Tilburg een aantrekkelijke, bereikbare en concurrerende stad blijft om te wonen, werken en recreëren. 

 

Ontwikkelingen Cultuur 
In het coalitieakkoord d.d. 21 december 2021 van het nieuwe kabinet wordt het ‘wezenlijk belang van cultuur 
voor onze samenleving’ benadrukt en wordt cultuur gezien als een ‘investering in onze maatschappij vanwege 
de verbindende, inspirerende en prikkelende kracht waarmee het mensen bij elkaar brengt, uitdaagt en nieuwe 
perspectieven biedt’.  



 

1.3 Vitale stad 

Het kabinet wil cultuureducatie stimuleren. We verwachten dat zij het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit – en de bijzondere aandacht voor mbo – daarom de komende periode door zullen zetten en de weg 
vrij maken naar een mogelijke verlenging na 2024.  
Cultuur krijgt een plek bij de invulling van de rijke schooldag. Hierdoor krijgen scholen de kans hun leerlingen 
meer ontwikkelmogelijkheden te bieden. Scholen bepalen daarbij zelf hun inzet, waarbij het akkoord naast 
huiswerkbegeleiding ook sport en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken 
noemt. Hier liggen grote kansen als het gaat om gelijke culturele ontwikkelkansen voor met name kwetsbare 
kinderen. Het is daarbij uiteraard wel belangrijk dat de culturele partners voor de scholen beschikbaar zijn. 
Daar zijn sterke verenigingen en aanbieders van cultuureducatie voor nodig. 
 
Het Kunstenplan 2021-2024 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is in uitvoering. 
Het Rijk toont coulance vanwege corona naar instellingen op het gebied van te leveren prestaties, die door 
OCW worden gesubsidieerd. Dat geldt ook voor de twee Tilburgse instellingen, Het Zuidelijk Toneel en het 
Textielmuseum, die in de landelijke Basis Infrastructuur (BIS) zijn opgenomen. 
 
Op rijksniveau (minister) is de aandacht gericht op de positie van zzp’ers vanwege corona. En er is aandacht 
voor fair practice, een eerlijke beloning voor kunstenaars en zppers in cultuur. Zij worden hard getroffen en 
passen vaak niet binnen de generieke steunmaatregelen die het kabinet heeft getroffen. In de brief van 21 
februari 2022 heeft het kabinet de steunbedragen per gemeente bekend gemaakt; voor Tilburg komt € 0,6 
miljoen beschikbaar. 
 
Naast de noodsteun aan instellingen verkennen wij, samen met onze partners in BrabantStad, hoe vanuit de 
overheden bijgedragen kan worden aan het herstel van de cultuursector.  
 
De komende periode wordt het traject gestart naar het rijkskunstenplan voor de periode 2025-2028. De 
partners voor OCW en de Raad voor Cultuur (het adviesorgaan van het Rijk op gebied van cultuur) is hiervoor 
BrabantStad Cultuur, het samenwerkingsverband tussen de provincie en de steden Tilburg, Breda, 
’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond. 
 
Ontwikkelingen op regionaal/provinciaal niveau 
 
In BrabantStad-verband hebben wij intensief bestuurlijk en ambtelijk overleg en afstemming over gezamenlijk 
cultuurbeleid (www.regioprofiel.nl) en het cultuurbeleid van de individuele partners (provincie en steden). Er is 
een gezamenlijke subsidieregeling voor instellingen die zowel bij de provincie als bij een of meerdere steden 
ondersteuning hebben gevraagd voor de periode 2021-2024.  
 
De provincie heeft nieuw beleid in voorbereiding op het gebied van onder meer cultuur. De aandacht is gericht 
op de middellange en langere termijn (2030). Bestuurlijk is toegezegd dat input van het culturele veld en die 
van de partners in BrabantStad hierin een plek zal krijgen. De aanpak van de provincie wordt geschetst op 
www.levendigbrabant2030.nl met de volgende drie provinciale opgaven op het gebied van vrijetijd-, cultuur-, 
erfgoed- en sport: 
- De vitaliteit van de regio en de mensen; 
- De aantrekkelijkheid van Brabant; 
- De kwaliteit van het Brabantse natuur- en cultuurlandschap. 

 
Ontwikkelingen op lokaal niveau 
 
Op 21 september 2020 is door de gemeenteraad Cultuur raakt ons; Cultuurplan Tilburg 2021-2024 
(Cultuurplan_Tilburg_2021-2024.pdf) vastgesteld. Op 29 juni 2021 is vervolgens door het college de 
Uitvoeringsagenda Cultuurplan 2021-2024 met Bestedingsrichting Cultuurambities 2021-2022vastgesteld. De 
uitvoeringsagenda is een uitwerking van de beleidsvoornemens uit het cultuurplan in concrete resultaten, 
acties en tijdsindicaties.  
 
In de kadernota Economie, cultuur en evenementen (mei 2021) worden de beleidsvoornemens uit het 
cultuurplan in relatie tot economie en evenementen gebracht. Belangrijk aspect daarbij is de waarde van 

http://www.regioprofiel.nl/
http://www.levendigbrabant2030.nl/
https://www.tilburg.nl/fileadmin/files/stad-bestuur/stad/cultuur/Cultuurplan_Tilburg_2021-2024.pdf
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cultuur voor het leef- en vestigingsklimaat van de stad en de aandacht voor makers die cruciaal zijn als 
producenten van kunst en cultuur. 
 
In plaats van de uitwerking van het beleid, was het door corona noodzaak eerst acties te ontwikkelen ter 
ondersteuning van de Tilburgse culturele sector om de coronacrisis te doorstaan. Zo kregen (de grotere) 
culturele instellingen huuruitstel en werd coulance betracht naar de afgesproken prestaties (aantal 
voorstellingen, bezoekersaantallen). Desondanks waren Instellingen genoodzaakt om te reorganiseren en het 
personeelsbestand en omvang van de organisatie te reduceren.  
 
Samen met het Rijk hebben wij in cofinanciering een financiële impuls kunnen geven aan Theaters Tilburg, 013 
Poppodium, Theater De Nieuwe Vorst en het Textielmuseum om de gevolgen van de coronacrisis te 
verminderen. Het gemeente brede Steunloket Corona werd ingericht; dit stond ook open voor culturele 
initiatieven. Een aantal culturele instellingen heeft hieruit ondersteuning ontvangen, waaronder Factorium, 
Stichting Ateliers Tilburg en het Natuurmuseum.  
 
Om ondersteuning te kunnen bieden aan makers (vaak werkzaam als zzp’er) hebben wij het Makersfonds PLUS 
ingericht. De rijkssteunmaatregelen bleken niet altijd toepasbaar te zijn voor makers. Hierin was € 1.250.000,- 
beschikbaar voor individuele makers. Makers konden tot een maximum van € 7.500,- aanvragen. Wij hebben 
met deze regeling aan 271 makers ondersteuning kunnen bieden. In het bijzonder werd gewaardeerd dat de 
administratieve last bij het aanvragen beperkt was en snel uitsluitsel op aanvragen werd gegeven. 
 
Daarna volgde de inrichting van het Corona Herstelfonds Cultuur Tilburg. De redenen hiervoor zijn dat de 
gevolgen van de coronacrisis voor de culturele sector nog aanhouden, en wij een perspectief willen bieden op 
herstel voor instellingen. Er is € 3 miljoen beschikbaar.  
 
Ondanks de grote impact van corona op cultuur, is de veerkracht van makers en culturelel instellingen 
opmerkelijk. Zo heeft men livestreams ontwikkeld en andere digitale presentatievormen. Dit zijn belangrijke 
ontwikkelingen, maar deze ondervangen uiteraard slechts voor een klein deel de ‘live’-beleving van cultuur. 
 
Huisvesting 
De ruimte wordt onder druk van de woonopgave steeds schaarser in de stad en waar in het verleden culturele 
organisaties en creatieve makers goedkoop en op tijdelijke basis ruimte konden huren in de stad zien we de 
mogelijkheden hiervoor in rap tempo teruglopen. Dat stelt culturele organisaties en makers in toenemende 
mate voor problemen. We moeten toewerken naar een structurele voorraad van beschikbare panden in de 
stad die tegen commerciële tarieven gehuurd kunnen worden ten behoeve van culturele functies. Dat betekent 
dat er binnen de cultuurbegroting structurele middelen moeten zijn voor het financieren van een onrendabele 
top.    
 
Uitvoeringsagenda 
Ondanks de beperkingen vanwege corona hebben wij een start gemaakt met de Uitvoeringsagenda van het 
cultuurplan: 
 
Cultuur in verbinding: 

- Herijken stadsprijzen: Tilburg is een Stad van Makers. Tilburg verrast en daagt uit. Stimuleert de 

verbeelding. Rauw en tegendraads. Daarmee is Tilburg een voedingsbodem voor creatief talent. Oók 

dankzij een uitstekend productieklimaat, topmusea en belangrijke podia. Op dit moment zijn wij in 

gesprek met culturele partners in de stad en citymarketing over de vraag of de gemeente één Tilburg 

Cultuurprijs in het leven kan roepen uit waardering voor de makers van kunst en cultuur in Tilburg.  

- Focus op cultuur met sociale impact: (inter)nationaal zien we toenemende aandacht (beleid + geld) 

voor de sociale impact van cultuur. In Tilburg ontwikkelen wij daarvoor programma’s en aanbod langs 

3 lijnen: Art & Health, cultuur voor kwetsbare groepen en jongeren. 

- Cultuurcirkels: Tilburg investeert in basisvoorzieningen cultuur, in kunstenaarsinitiatieven en 

professionele kunsten. In de stad zijn echter initiatieven die opkomen in de wijken en/of ons laten 

nadenken over de maatschappelijke opgaven van cultuur. De cultuurcirkels in Tilburg zijn een 

instrument om deze opgaven concreet te maken. Cultuur wordt binnen de cultuurcirkels toegankelijk 
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voor iedereen. Als pilot investeren wij in een letterencirkel (kernleden o.a. Bibliotheek Midden-Brabant; 

Stichting Cools, Stadsdichter en -cie., Tilburg University/Studium Generale) die een publiek breed 

programma met sociale impact ontwikkelen . 

- Samenwerking cultuurprogrammering Tilburg University en gemeente via een try-out in 2022 op drie 

onderdelen: intentieverklaring samenwerking bij de E. Du Perronprijs, E. Du Perronlezing en -

prijsuitreiking tijdens Night University met randprogrammering over het thema inclusie en grenzen met 

jongeren/jonge auteurs in Tilburg; een ‘Grote Tilburg lezing’ in het najaar van 2022 (wetenschappers 

reflecteren op de stad, gevolgd door een artistieke reflectie van Tilburgse makers). 

 
Sociale impact:  

- In samenwerking met de Cultuuralliantie verkennen wij komende jaren de ontwikkeling van een 
cultuurpas waarmee studenten van Tilburg gratis of tegen gereduceerd tarief kunnen deelnemen aan 
cultuurevenementen in de stad.  

- Vanuit de gemeente stellen wij een communicatiekalender en -strategie op voor activiteiten die 

Tilburg University/Studium Generale organiseert en die voor inwoners van Tilburg interessant zijn om 

kennis van te nemen/bij aan te sluiten (denk aan buitenbios, kleinschalige concerten, pop-up 

dansvoorstellingen etc.). 

Stedelijke/ruimtelijke impact:  
- Onderzoek naar beschikbaar gemeentelijk vastgoed i.s.m. Stichting Ateliers loopt. Tevens wordt 

samen met Stichting Ateliers gekeken naar een betere spreiding van Ateliers over de gemeente 
(wijken en dorpen).  

 
Stand van zaken  

Stand van zaken Economie en Evenementen 
De raad heeft mei 2021 de volgende drie hoofddoelen vastgesteld voor het veld ‘Economie, cultuur en 
evenementen’: 

1. We realiseren de economie van de toekomst 
2. We bestendigen en versterken onze economische en culturele basis 
3. We zorgen voor een dynamisch en inspirerend ondernemings- en vestigingsklimaat 

 
Voor de komende bestuursperiode identificeren we een drietal belangrijke opgaven om op termijn 
bovenstaande doelen te bereiken. Deze opgaven formuleren we hieronder puntsgewijs en we beschrijven waar 
we staan, wat we nog te doen hebben en wat daarvoor nodig is. 
 
Opgaven 

A. Weerbaar en wendbaar economisch ecosysteem 

Waar staan we 
In de kadernota hebben we de ambities beschreven om een stevige en vitale basis te realiseren en ook de 
kansen van ‘next economy’ te verzilveren met onze economische topstrategie. Dit noemen we ook wel de 
realisatie van een weerbaar en wendbaar economisch ecosysteem.  
 
Het verder uitbouwen van een weerbaar en wendbaar economisch ecosysteem vraagt om investeringen langs 
drie lijnen: 

• We bestendigen en versterken onze economische basis: we bieden bedrijven ruimte om te ondernemen, 
zorgen voor een robuuste ondersteuningsstructuur voor ons MKB en bevorderen dat er voldoende talent 
op alle niveaus (VMBO, MBO, HBO, WO) is 

• We realiseren de economie van de toekomst en rollen onze “next economy” aanpak verder uit, waarin 
digitalisering, de circulaire economie en talentontwikkeling centraal staan (in nieuwe bedrijven én via een 
brede doorwerking in het bestaande MKB). Daarvoor bouwen we ook ruimtelijk-economisch aan een 
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samenhangend ecosysteem van gebieden en locaties waarin innovaties versneld worden ontwikkeld en 
toegepast: 

 

 
 

• In de Stedelijke Regio Breda – Tilburg (SRBT) hebben we een binnen Nederland unieke combinatie van 
kennis en kunde op het snijvlak van digitale technologie en menselijk gedrag. Die kennisbasis willen we 
versterken en verbinden aan maatschappelijke opgaven. Juist in onze regio kunnen we de wisselwerking 
tussen technologische innovaties en de sociale context onderzoeken en omzetten in nieuwe concepten, 
producten en diensten. Daarom bouwen we aan een netwerk van living labs die samen een “European 
testbed for urban innovation”(ETUI) vormen. 

 
Wat betreft de next economy aanpak zijn er twee bijzondere aandachtspunten: 

• In september 2021 is het Uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair 2022-2025 door de raad aangenomen. In 
2045 wil Tilburg 100% circulair zijn. Met het uitvoeringsprogramma is een stevige basis neergelegd om de 
hoge ambities rondom dit thema te gaan bereiken.  

• De gevolgen van de coronacrisis zullen zich breed en langdurig op economie en arbeidsmarkt laten voelen. 
We werken daarom vanuit een gecoördineerde regionale aanpak met partners aan een stevig en 
samenhangend programma voor de verdere versterking van de next economy. Bedrijven die werk maken 
van digitalisering en verduurzaming vergroten daarmee immers hun weerbaarheid, wendbaarheid en 
crisisbestendigheid. Ook kijken we naar de structurele gevolgen van de coronacrisis op de 
businessmodellen van MKB bedrijven, denk aan het robuuster organiseren van toeleverketens (van “just in 
time” naar “just in case”). 

 
Wat hebben we nog te doen 
Voor de realisatie van een weerbaar en wendbaar economisch ecosysteem zijn de volgende opgaven van 
belang: 

• Innovatiedistrict 
Doorontwikkeling van de Spoorzone en de Tilburgse Kennisas (inclusief het Kenniskwartier) naar een 
samenhangend Innovatiedistrict. Hier vinden we straks kennisinstellingen, broedplaatsen voor de nieuwe 
economie, een metromix van wonen, werken en ontspannen en de bijbehorende programma’s en 
netwerken. Dit gebied moet daarmee een magneet worden voor het behouden en aantrekken van talent. 

• Innovatiecampus Wijkevoort 
De komende jaren is realisatie van Wijkevoort als toonaangevende innovatiecampus (via de strategie van 
ontwikkelen, testen en uitrollen) een belangrijke prioriteit. We gaan de nieuwe Smart Services sector 
(waarin slimme product- en service-innovaties tot stand komen met data, kunstmatige intelligentie en 
internet- en communicatietechnologieën) inzetten om de industrie en de logistiek slimmer en duurzamer te 
maken. En daarvoor zijn programmatische verbindingen tussen Wijkevoort, de Spoorzone (met daarin 
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MindLabs (business development), Start Up Kitchen (vestiging startups) en het Deprez-gebouw (vestiging 
scale ups)), Gate2 en de fieldlabs in de regio cruciaal. 

• European Testbed for Urban Innovation 
We gaan onze sterke kennisbasis op het gebied van mens, gedrag en innovatie én onze sterke economische 
sectoren koppelen aan stedelijke vernieuwing op het gebied van wonen, werken en mobiliteit door onder 
meer de opzet van proeftuinen. We willen de regio daarmee ontwikkelen en profileren als “European 
Testbed for Urban Innovation” (ETUI). We verwachten hiermee nieuwe economische kansen te creëren en 
te verzilveren en maken daarvoor afspraken met provincie en Rijk over gezamenlijke investeringen. 

• Circularire economie 
Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie wordt in de komende jaren geïmplementeerd. Het 
programma bestaat uit 29 interventies, die zijn ondergebracht bij meerdere afdelingen. De koppeling met 
de ambities rondom klimaat is duidelijk: de opgave voor circulaire economie is noodzakelijk om deze 
doelstellingen te halen. Onder andere bij het BAT, bij het klimaatbeleid en onze manier van inkoop is er 
aandacht voor het onderwerp. Hiervoor wordt verwezen naar de betreffende velden. In het economische 
veld geven we uitvoering aan de interventies die leiden tot nieuwe circulaire business bij bestaande en 
nieuwe bedrijven. Er liggen onder andere kansen in de (retour)logistiek, de (vergroening van de) chemie en 
op het gebied van bouw en voedsel. We maken daarbij gebruik van de expertise en programmering van 
Midpoint Brabant Circulair.  

• Talentontwikkeling 
Hierbij gaat het om de beschikbaarheid van de juiste hoeveelheid werknemers met de juiste kwalificaties 
voor het regionale bedrijfsleven. Daarvoor is ook het behoud van talent op alle niveaus belangrijk en een 
proactieve en goed gecoördineerde aanpak van Leven Lang Ontwikkelen. Dit wordt verder uitgewerkt bij 
het veld Stimuleren Persoonlijke Ontwikkeling. 

• Informatie- en ondersteuningsstructuur voor startend en bestaand MKB 
We hebben in de afgelopen jaren, onder meer met de inzet van Station88, Midpoint Brabant, Braventure, 
Ondernemersadvies en het Werkgeversservicepunt Midden Brabant een stevige informatievoorziening aan 
en ondersteuning van bestaande en startende MKB-bedrijven in Tilburg en de regio opgezet. In de komende 
jaren gaat het er om de samenhang, slagkracht en reikwijdte van deze infrastructuur te vergroten en ook 
beschikbaar te maken voor ondernemers in de culturele sector. De implementatie van de visie “Naar een 
winnend startup ecosysteem” heeft hierbij expliciet onze aandacht. 

 
Wat vraagt dit 
Voor het realiseren van voorgenoemde opgaven is het nodig voldoende organisatorische, financiële en 
bestuurlijke (lobby)kracht te organiseren. Meer specifiek gaat het daarbij om het volgende: 

• Financiering digitalisering, verduurzaming en talentontwikkeling 
Het realiseren van een stevige en vitale economische basis en verzilveren van de kansen van ‘next 
economy’ vraagt een lange termijn aanpak en voortzetting van de financiering van het programma per 
2023. Ook zijn extra middelen nodig om gezonde bedrijven met ontwikkelambities vanuit het gemeentelijk 
Ondernemersadvies beter en sterker te kunnen ondersteunen. 

• Financiering realisatie Wijkevoort en implementatie ETUI 
Voor een succesvolle realisatie van Wijkevoort als toonaangevende innovatiecampus (via de strategie van 
ontwikkelen, testen en uitrollen) zijn (programma)middelen noodzakelijk per 2023. Voor de implementatie 
van het ETUI-programma is extra organisatiekracht noodzakelijk, zijn middelen nodig voor de opzet van 
proeftuinen en is co-financieringsbudget vereist om bovenlokale investeringen te kunnen matchen.  

• Financiering basisorganisatie MindLabs 
Voor een stevige, voortvarende en effectieve organisatie van MindLabs is vanaf 2023 per ‘founder’ 
(waaronder de gemeente Tilburg) een structurele bijdrage nodig. 

 
B. Dynamisch en inspirerend ondernemings- en vestigingsklimaat  

Waar staan we 
In de kadernota hebben we ook de ambitie verwoord om een dynamisch en inspirerend ondernemings- en 
vestigingsklimaat te realiseren, waaraan cultuur en evenementen een onmisbare bijdrage leveren. De Tilburgse 
binnenstad speelt hierbij een prominente rol en ontwikkelde zich in de laatste jaren steeds meer van ‘place to 
buy’ naar ‘place to be’. Dit mede door aanzienlijke investeringen, vernieuwingen en verbouwingen in de 
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Spoorzone, het kernwinkelgebied, de Piushaven en de culturele organisaties en locaties zoals Poppodium 013, 
LocHal en Theaters Tilburg. De wisselwerking tussen de culturele instellingen en de horeca zorgt voor meer 
(economische) dynamiek en trekt extra bezoekers naar de stad. Ook de geplande investeringen in het 
Stadsforum zijn gericht op deze verbreding van de bezoekmotieven voor de binnenstad. We werken aan een 
divers en kwalitatief hoogwaardig aanbod van - deels landelijk toonaangevende - evenementen. Ook 
wijkwinkelcentra spelen hun eigen rol in het realiseren van een dynamisch en inspirerend ondernemings- en 
vestigingsklimaat in onze stad en dorpen. Het merendeel van de wijkwinkelcentra is daarom het afgelopen 
decennium vernieuwd en ook voor de Westermarkt zijn inmiddels concrete plannen voor het aanpakken van 
het verouderde vastgoed en het verbeteren van de samenhang. Structureel overleg tussen en samenwerking 
met de centrummanagers en ondernemersorganisaties in de stadsdeel- en dorpscentra speelt hierin een 
belangrijke rol en draagt ook bij aan een beter gecoördineerde uitvoering van onder meer het 
detailhandelsbeleid. Samen met onze partners (o.a. Citymarketing en het Binnenstad Management Tilburg) 
weten we de het ondernemings- en vestigingsklimaat van onze stad ook steeds beter uit te dragen. Dit heeft 
aantoonbaar effect gehad, want begin 2020 bereikt de trots van inwoners op Tilburg een score van +18.  
 
We kunnen hier echter niet onbenoemd laten wat de gevolgen zijn van Corona en de Covid19-maatregelen op 
het bereiken van genoemde ambitie. Ook de evenementensector heeft grote klappen gekregen vanwege de 
Covid19-maatregelen. Hoewel het belang van horeca voor de binnenstad (en de wijken) als bindend element 
en ontmoetingsplek nog steeds overduidelijk is, is het als gevolg van de lange sluitingen afgelopen twee jaar 
niet zeker dat deze sector deze rol in de toekomst kan blijven waarmaken. Er is bij veel bedrijven inmiddels 
geen financiële ruimte meer om te investeren in (verduurzaming van) vastgoed en/of vernieuwing van het 
concept. Dit geldt overigens ook voor een deel van de detailhandel.  
Dit baart zorgen en vraagt om noodzakelijke interventies van de gemeente samen met partners in de stad, 
regio, provincie en Rijk om de impact van deze ontwikkelingen te beperken en te bouwen aan een herstelplan 
voor de toekomst. 
 
Wat hebben we nog te doen  
Voor de realisatie van dynamisch en inspirerend ondernemings- en vestigingsklimaat, rekening houdend met 
de impact van Corona, zijn de volgende opgaven van belang: 

• Verdere realisatie Binnenstad 21e eeuw 
De visie op de binnenstad die is geschetst in ‘Tilburg Next, de binnenstad van de 21ste eeuw’ is gericht op 
onder meer de pijlers 'talent en ontwikkeling kenniseconomie' en 'cultureel en creatief ondernemerschap' 
en is daarmee nog steeds actueel. Het zorgt voor een gezamenlijke stip op de horizon en de veranderende 
marktomstandigheden, waarin digitalisering (mede door de impact van Corona) een steeds prominentere 
rol speelt, versterken de noodzaak om deze visie daadwerkelijk naar een realisatie te brengen. Met de 
recent opgestelde ‘Agenda Binnenstad’ hebben de verschillende partners in de stad concreet gemaakt hoe 
we dit gaan doen. Gezamenlijke en voortvarende uitvoering van deze agenda is nodig. 

• Verlichting van de druk op evenementen(locaties) 
Tilburg kent van oudsher een breed en divers palet aan evenementen, maar het zal komende jaren een 
uitdaging blijven om de sector en daarmee het Tilburgse aanbod overeind te houden. En dat terwijl de 
ambities hoog zijn; we ambiëren een of meer evenementen met een landelijke uitstraling (denk aan 
potentiële iconen Circolo en Kaapstad), we vinden het van belang dat ook evenementen verduurzamen en 
dat er in 2023 een stadsbreed “inclusief evenement” plaatsvindt. Dit alles kan niet zonder extra 
investeringen in en ondersteuning van de evenementensector. We constateren ook dat het hebben van een 
aantrekkelijk en breed evenementenaanbod belangrijker wordt. Het stijgend aantal inwoners van onze stad 
zet de beschikbare vrijetijdsvoorzieningen (o.a. horeca, detailhandel, natuur, entertainment en sport) 
echter ook onder druk. Aandachtspunt in de komende jaren is daarom het behoud van voldoende locaties 
voor evenementen. We denken hierbij aan een exploitatie van de Koepelhal met behoud van evenementen 
en de inzet op een groene openluchtlocatie, zoals het MOB-complex. 

• Herstelplan horeca 
In het in voorbereiding zijnde nieuwe beleid zal op de beschreven ingrijpende marktomstandigheden voor 
de horeca worden ingegaan. 

• Verder etaleren van het Tilburgs ondernemings- en vestigingsklimaat 
Met ons citymarketingbeleid hebben we de afgelopen jaren dat wat Tilburg sterk maakt, goed in de etalage 
gezet. Daarvoor etaleren we ons vestigingsklimaat, het vrijetijdsaanbod en het DNA van de stad. Sinds de 
start van de Coronacrisis is de trots van de inwoners op Tilburg echter met 10 punten gedaald naar een 
score van +8 in 2021. Het voortzetten van onze inzet op citymarketing is van groot belang, omdat het - juist 
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in economisch zware tijden - economische spin-off creëert en van positieve invloed is op het genereren van 
meer (gemeentelijke) inkomsten zoals toeristenbelasting.   

• Erkenning vrijetijdseconomie 
Het behoud van de juiste balans tussen wonen, werken en recreëren is komende jaren van groot belang. 
Het maatschappelijk belang van vrijetijd wordt ook steeds meer erkend. Het is daarom nodig om vrijetijd in 
de komende jaren als expliciet aandachtspunt op te nemen in het beleid. 

 
Wat vraagt dit  
Voor het realiseren van voorgenoemde opgaven is het nodig voldoende organisatorische, financiële en 
bestuurlijke (lobby)kracht te organiseren. Meer specifiek gaat het daarbij om het volgende: 

• Financiering van evenementen en kermis 
Om de komende jaren evenementen en organisatoren te ondersteunen, zodat we de omvang en kwaliteit 
van het aanbod kunnen behouden als belangrijke factor voor een vitale stad, is continuering van het 
(incidentele) budget na 2022 noodzakelijk. Om van de kermis een totaalbeleving te maken, een 10-daags 
festival met aandacht voor de samenwerking met de binnenstad, duurzaamheid en inclusiviteit, is een 
nieuwe financiële impuls vanaf 2023 gewenst. 

• Financiering Citymarketing en Binnenstadmanagement 
Een sterke en aansprekende vrijetijdseconomie in de (binnen)stad en een prettig verblijfsklimaat zijn van 
vitaal belang voor het verder versterken van het vestigingsklimaat van de stad Tilburg. Daartoe is het nodig 
de (incidentele) financiering voor Binnenstadmanagement Tilburg (BMT) en Citymarketing ook na 2023 te 
continueren.  

 

Stand van zaken Cultuur 
Waar staan we in de kadernota 
 
De opgaven op het gebied van cultuur die zijn opgenomen in de kadernota zijn bestanddelen van het 
cultuurplan en zijn uitgewerkt in de uitvoeringsagenda. Ter illustratie: 

- Het Makersfonds is tot structureel onderdeel van het cultuurbeleid gemaakt en het budget hiervoor is 
met ingang van 2022 structureel verhoogd met € 75.000,- tot een bedrag van € 225.000,- per jaar; 

- Cultuur is een bestanddeel in de stedelijke ontwikkelingen zoals het Museumkwartier, de Reeshof en 
bij de Agenda Binnenstad; 

- Cultuur in het Publiek Domein (Cupudo) draagt bij aan de ruimtelijke inrichting van onze stad, het 
aanzien, het leefklimaat van de stad. Een integraal project is eind 2021 gestart en loopt door tot eind 
2022 met als doelen een goed werkende interne organisatie op het gebied van Cupudo, 
zelfstandigheid van specifieke delen van Cupudo, in de vorm van bijvoorbeeld een stichting en een 
goed functionerende werkrelatie met de gemeente (met ook andere afdelingen dan Cultuur); 
culturele evenementen vormen een aanjager van bezoek aan de stad en hebben daarmee een 
economische waarde;   

- Fair practice, dat is het fatsoenlijk betalen van makers, zzp’ers in cultuur voor de diensten die zij 
leveren, is een economisch aspect van cultuur dat versterking vraagt en staat in relatie tot de 
creatieve industrie met de beloning die daar wordt toegepast;  

- Cultuur met sociale impact: we zijn gestart met een Arts&Health Center in de vorm van een 
netwerkorganisatie van 3 partijen. We ondersteunen organisaties als Switch2Move, Stoute Schoenen 
en Living Museum die zich richten op kwetsbare doelgroepen. De uitdaging is om ad hoc/incidentele 
ondersteuning om te buigen tot duurzame oplossingen (financieel en huisvesting Binnen PACT 
verkennen we de mogelijkheden om de impact van het Europese project ForwArt zowel inhoudelijk als 
financieel te bestendigen. Ook door te participeren in internationale netwerken. Daarnaast blijven we 
werken aan ‘regelloze ruimtes’; 

- Werkruimtes voor makers: op dit moment loopt een onderzoek in samenwerking met de afdeling 
vastgoed naar leegstaande gemeentelijke panden die ingezet kunnen worden voor ateliers. De 
streefwaarde van 200 ateliers is in 2021 behaald. Tevens wordt gekeken naar een betere spreiding 
over de wijken en dorpen. Hierop inspelend lopen er gesprekken tussen Stichting Ateliers en Landpark 
Assisië.  
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- Voor en door jongeren: hier wordt specifiek ingegaan op de behoefte aan ruimten voor jongeren en 
het betrekken van jongeren bij (cultuur)beleidsvorming.. Theaters Tilburg heeft de regelloze ruimte 
‘METRO’ opgezet. Hier kunnen jongeren met elkaar in gesprek en worden beleidsbepalers uitgenodigd 
om de wensen, aanbevelingen en visie van jongeren op te halen om te gebruiken bij het vormen van 
nieuw beleid; 

- Urban-coördinator; de urban-coördinator is de spin in het web op het gebied van urban culture & 
sports. Hij is aanspreekpunt voor de scene, adviseert de gemeente en fungeert zodoende als schakel 
tussen gemeente en het veld. Er is een aantal initiatieven opgezet: de Urbanvoucher-regeling 
(snelgeld-regeling voor urban initiatieven), CityTrainer Urban, platform-meetings, Urban Playgrounds 
(publieke dansvloer op het Pieter Vreedeplein en Freerun stellages in de Beljon fontein). 

 
Aandachtspunten voor de nieuwe bestuursperiode: 

- De impact van Corona is niet te onderschatten en zal nog lang doorwerken;  
- Vanuit raad en gemeentelijke organisatie: in het najaar van 2022 start maken met het cultuurplan 

ingaande 2025; 
- Verankering fair practice en culturele diversiteit in cultuurbeleid; 
- Impuls op talentontwikkeling in de vrije tijd: cultuureducatie en inzet cultuurcoaches 
- Cultuurstimulering;  
- Cultuur in de Reeshof; 
- integraliteit cultuur in gebiedsontwikkeling; 
- Cupudo; Afronden van de ontwikkeling van een proces rondom de hele keten van advisering, realisatie 

en beheer & onderhoud van kunst, zodat kunst integraal onderdeel wordt van de leefomgeving, bij het 
beheer van de openbare ruimte en bij gebiedsontwikkeling.  

- Cultuur- en sportbeleid kennen vergelijkbare vraagstukken(top-breedte, professioneel- vrijetijd, 
voorzieningen), deze grijpen steeds meer in elkaar (bijv. urban); 

- (inter)nationaal zien we toenemende aandacht (beleid en budget) voor de sociale impact van cultuur. 
Daarmee samenhangend verandert de blik op de publieke waarde/impact van cultuur in rap tempo; 

- Het is evident dat technische ontwikkelingen op het gebied van beeld en geluid ingrijpende gevolgen 
hebben voor de creatie, productie en distributie van cultuuraanbod mediabeleid, muziekproductie, av-
sector etc. Dit heeft gevolgen voor (businesscases in) de hele sector en het cultuurbeleid (inclusief 
talentontwikkeling, participatie, erfgoed, kunst in openbare ruimte etc.); 

- Cultureel ons zelf meer ‘in the ‘picture’ spelen helpt onze gemeente op economisch gebied; recreatie, 
toerisme en vestigingsklimaat; 

- Vastgoedvraagstukken. Er spelen op dit moment meerdere urgente vragen naar vastgoed: wachtlijst 
Stichting Ateliers, Kunstmaan, Vincents Tekenlokaal, Vincent van Gogh Homeland expirerende, The 
Living Museum; 

- De dialoog met de stad werkt door in al onze dossiers/ voorziet ons van input. Aan ons de uitdaging 
om open te staan voor alle signalen/input en tegelijkertijd koers te houden en beleid richting te geven. 
Deze dynamiek vraagt veel tijd en flexibiliteit, continu schakelen en afstemmen met het veld. Hiervoor 
is verruiming van de formatie op cultuur nodig zodat de cultuurambities gerealiseerd kunnen worden. 

 
 

Kadernota 
Onderstaande tekst heeft betrekking op de kadernota Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit. 

 
Ontwikkelingen 

Stedelijke ontwikkeling 
Majeure beleidsontwikkelingen op landelijk niveau 
Het rijk heeft de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vastgesteld, met daarin haar langetermijnvisie voor de 
ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. De kracht van de regio’s (gebieds- en opgavegericht werken en 
samen als één overheid) staat binnen de NOVI centraal.  
 

https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10117745/2/03%20Kadernota%20Ruimte%20voor%20wonen%20werken%20en%20mobiliteit%20-%20aangepast
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Ontwikkelingen op regionaal/provinciaal niveau 
Binnen Brabant werken we in het verlengde van de NOVI als stedelijke regio’s samen aan een 
verstedelijkingsstrategie, die richting moet geven aan de verstedelijkingsafspraken die we met het Rijk 
(Verstedelijkingsakkoord stedelijke regio Breda-Tilburg) willen maken over de uitvoering ervan. Daarin trekken 
we samen met de regio Breda (Baronie), de waterschappen en Provincie op als één stedelijke regio. Afgelopen 
jaar hebben we regionaal, als bouwsteen voor dit Verstedelijkingsakkoord, de Regionale Investeringsagenda 
regio Hart van Brabant (RIA) opgesteld. De RIA brengt op regionale schaal in beeld welke projecten de 
komende jaren tot uitvoering komen en welke ambities er nog zijn voor nieuwe projecten. 
 
Ontwikkelingen op lokaal niveau 
De langetermijnvisie van de rijksoverheid werkt door op lokaal niveau. Dat blijkt onder andere uit de grote 
verstedelijkingsopgave. Deze gaan we, in lijn met de NOVI, grotendeels binnenstedelijk realiseren. Met name 
het Kenniskwartier en de Spoorzone bieden mogelijkheden om in de nabijheid van een OV-knooppunt te 
verdichten. De Pact-wijken bieden mogelijkheden om door verdichting en differentiatie van het woningaanbod 
sterk bij te dragen aan de woonopgave, terwijl tevens de sociaal-economische situatie en de kwaliteit van de 
woonomgeving kunnen worden verbeterd. Met enkele belangrijke gebiedsontwikkelingen hebben we al stevig 
koers gezet. Bij het Kenniskwartier is de gebiedsvisie vastgesteld en er wordt volop gewerkt aan het 
koersdocument Oostflank SRBT/Pauwels-Oost. 

Wonen 
Majeure beleidsontwikkelingen op landelijk niveau 
De woningbouwopgave staat hoog op de landelijke, provinciale, regionale en lokale agenda. We verwachten de 
komende jaren nieuwe afsprakenkaders en meer instrumenten.  
 
Ontwikkelingen op lokaal niveau 
Het aantal huishoudens groeit door met name als gevolg van huishoudensverdunning en migratie. Voor Tilburg 
gaat het om een opgave van 25.000 woningen tot 2040. Dit is een aanzienlijke schaalsprong ten opzichte van 
de 100.000 woningen die we op dit moment in de stad hebben. We moeten deze in hoog tempo realiseren 
vanuit ons doel een passende woning voor iedere Tilburger. Relevante ontwikkelingen in de komende 
collegeperiode zijn: 

• een verstedelijkingsakkoord en woondeal met het rijk op het niveau van de regio SRBT; 

• regionale ontwikkelingsagenda en regionale investeringsagenda; 

• inzet op kwantitatieve én kwalitatieve woningbouwopgave in de gehele regio en regionale afstemming via 
verbeterd perspectief op wonen en woningbouw ondersteund door een regionaal 
woningbehoefteonderzoek; 

• uitwerking van onze Update Stedelijke Ontwikkelingsstrategie Wonen door middel van onder andere 
ruimtelijke gebiedsperspectieven.  

 
Onze inwoners worden ouder en iedereen moet zo lang mogelijk thuis kunnen wonen, zo nodig met zorg en 
ondersteuning aan huis. Het vergroten van het aanbod van hiervoor geschikte woningen is een belangrijke 
kwalitatieve opgave. Relevante ontwikkelingen in de komende collegeperiode zijn: 

• Regionale woonzorg analyse en uitwerking daarvan in regionale/lokale visie. 

• Voortzetten regionale samenwerking ‘weer thuis’ zorgt voor regionale spreiding uitstroom uit 
voorzieningen. 

• Regionale taskforce met inzet op versnelling realiseren betaalbare woningen in de regio voor doelgroepen 
weer thuis, statushouders en anderen die aangewezen zijn op deze huisvesting. 

• Herziening woningtoewijzing door corporaties. De regio zet hierbij in op meer ruimte voor passend 
toewijzen en spoedzoekers. 

 
In de huidige gespannen markt is betaalbaar houden van het wonen belangrijk. Dit vraagt afspraken met onze 
stedelijke partners waaronder de woningbouwcorporaties, maar ook ondersteuning en instrumentarium vanuit 
het rijk. Relevante ontwikkelingen zijn: 

• Wijziging van de Woningwet die corporaties meer mogelijkheden biedt ook woningen te realiseren in de 
middenhuur.  

• Realisatie Stappegoor vanuit afspraken Woningbouwimpuls (1000 grotendeels betaalbare woningen). 
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• Nieuwe afspraken met corporaties en huurders voor de periode 2025-2030. 
 
Naast nieuwbouw is het beschermen en beter benutten van de bestaande woningvoorraad en de inwoners 
die daar wonen belangrijk. Vanuit de huisvestingswet hebben we nieuwe mogelijkheden gekregen om  het 
opkopen van woningen voor de verhuur te reguleren en  we verwachten nieuwe instrumenten die goed 
verhuurderschap moeten waarborgen. Relevante ontwikkelingen: 

• Bijstellen van huisvestingsverordening op nieuwe instrumenten als opkoopbescherming en heroverwegen 
beleidskeuzes splitsing/omzetting. 

• Implementatie aangekondigd instrumentarium goed verhuurderschap. 
 
We kiezen bij dit alles voor een integrale benadering: nieuwe ontwikkelingen van meerwaarde voor de stad en 
de wijk. Daarbij werken we vanuit gebiedsgerichte opgaven waaronder ook Kenniskwartier, Stappegoor en de 
PACTen Noord, West en Zuid. Diversiteit binnen en veerkracht van wijken willen we in de hele stad versterken. 

Werken 
Majeure beleidsontwikkelingen op landelijk niveau 
Clustering van bedrijvigheid op locaties bij knooppunten van infrastructuur is in de NOVI een belangrijke 
prioriteit. Het draagt onder andere bij aan agglomeratievoordelen, beter benutten van infrastructuur, 
ruimtelijke kwaliteit en behoud van waardevol landschap. Bij inpassing van bedrijvigheid moeten we rekening 
houden met de kwaliteit van het landschap. Een aaneenschakeling van grootschalige, eenvormige opslag- en 
distributiecentra langs rijkswegen moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Het kabinet zet daarom in op het 
concentreren van logistieke functies langs de (inter)nationale corridors en ontwikkelen van verdere 
concentratie op logistieke knooppunten langs deze corridors. Tilburg is zo’n knooppunt. 

 
Ontwikkelingen op regionaal/provinciaal niveau 
De bedrijventerreinen in Tilburg zijn (nagenoeg) vol. Ook in de regio overstijgt de te verwachten vraag het 
aanbod aan bedrijfskavels. Regionaal is de opdracht gegeven om de verdichtingspotentie voor de regionale 
bedrijventerreinen te onderzoeken. Een eerste concept verwachten wij eind Q1 van 2022.  
De provincie herijkt momenteel de regionale bedrijventerreinprognoses. Deze prognoses worden gebruikt als 
onderlegger voor nieuwe bedrijventerrein prognoses, die waarschijnlijk eind 2022 worden vastgesteld. De 
nadruk  bij de prognoses komt waarschijnlijk nog meer dan voorheen te liggen op verdichting, verduurzaming, 
regionale afstemming en te verwachten economisch toegevoegde waarde.   
Ook de kantorenprognoses worden herijkt, met naar verwachting de nadruk op het verder verkleinen van de 
mismatch tussen vraag en aanbod. Daarnaast zal het interessante inzichten opleveren over de ontwikkeling van 
de kantorenmarkt in coronatijd.  
 
Ontwikkelingen op lokaal niveau 
Een groei van de bevolkingsprognoses geeft ook een groei van de ruimtebehoefte raming. Adviesbureau Stec 
heeft een eerste vingeroefening voor Tilburg gedaan en tot 2030 verwachten we dat de vraag naar 
bedrijfsruimte met 35-40 extra ha zal groeien. Tot 2040 is er een lichte afname te zien, maar de groei is toch 
nog ca. 20 ha.  Dit is boven de eerder gemelde ruimtevraag van 120 ha tot en met 2040. De totale ruimtevraag 
tot 2040 wordt geschat op 140 ha. De bestaande bedrijventerreinen in Tilburg hebben door het intensiever 
benutten van bestaande (planologische) mogelijkheden een potentie van ca. 100 ha. Dit vraagt veel tijd en 
inzet. De genoemde potentie is zeker niet te realiseren voor 2030, wanneer het grootste deel van de 
ruimtevraag wordt verwacht. Een uitdaging daarbij is dat er op de bestaande bedrijventerreinen geen 
schuifruimte aanwezig is, die nodig is voor een goede herstructurering.  Een project als vitalisering Loven loopt 
hier tegen aan.  
Met Wijkevoort wordt een bedrijventerrein van max. 80 ha ontwikkeld voor (grootschalige) bedrijvigheid. Eind 
2022 wordt het profiel van de campus aan de raad voorgelegd. De eerste kavels kunnen begin 2024 worden 
uitgegeven.   
 
Daarnaast is er op dit moment sprake van een concurrerende ruimtevraag met andere opgaven zoals de 
energietransitie, groene verblijfsruimte, maatschappelijke voorzieningen, wonen en mobiliteit. In de stad en 
dorpen zien we een steeds verdergaande verdringing van werklocaties. We moeten zoeken naar meer 
gecombineerde en geïntegreerde gebieden met meervoudig ruimtegebruik en slimme concepten en naar 
mogelijkheden om hier als gemeente steviger op te sturen. Met de ontwikkeling van het Kenniskwartier en de 
Spoorzone zetten we juist in op het faciliteren van dergelijke mixomgevingen en stimuleren we de huisvesting 
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van onze nieuw economie. Op onze binnenwijkse terreinen kijken we juist naar het integreren van functies die 
van toegevoegde waarde zijn voor de wijk. Dat kan werken zijn, maar ook (aanvullende) voorzieningen voor de 
wijk of woonfuncties. 

 

Mobiliteit  
 
Algemeen 
Majeure beleidsontwikkelingen op landelijk niveau 
Op landelijk niveau wordt ingezet op de ‘Nieuwe aanpak van bereikbaarheid’. Snel, gemakkelijk en comfortabel 
van A naar B reizen is daarbij de insteek. Dit betekent ook inzetten voor slimme vervoersoplossingen (Smart 
Mobility), de fiets, de voetganger en verkeersveiligheid.  
Rijk, Provincie, Waterschappen en regio’s werken samen aan het maken van zogenaamde 
Verstedelijkingsafspraken. Naast de invulling van de woningbouwopgave, worden de hieraan gekoppelde 
andere beleidsvelden (zoals bijv. mobiliteit) integraal opgepakt.  
De uitvoering van Rijksprojecten ondervindt hinder van de aanpak van stikstofdeposities. Dit heeft al geleid tot 
vertraging in de uitvoering van de verruiming van de A58, N65 en het Wilhelminakanaal.  
Op financieel gebied krijgt de omvorming van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport 
(MIRT) naar een breder Mobiliteitsfonds meer vorm. Dit moet beter gaan aansluiten bij de eerdergenoemde 
integrale benadering van opgaven (in plaats van financiering op basis van projecten).   
 
Ontwikkelingen op regionaal/provinciaal niveau 
Ook de provincie heeft haar mobiliteitsbeleid herzien. In het Beleidskader Mobiliteit (Koers 2030) uit 2020 
wordt mobiliteit gepositioneerd als onderdeel van de hoofdopgave “duurzame verstedelijking, vitaal platteland 
en mobiliteit”. In 2021 is in BrabantStad de formele Samenwerkingsovereenkomst Slimme en Duurzame 
Mobiliteit 2020 t/m 2023 vastgesteld, met daarin onder meer afspraken over financiële bijdragen van partijen. 
Er is gestart met een onderzoek naar het slimmer organiseren van de samenwerking mobiliteit. In financiële zin 
geeft de provincie niet langer meer subsidie op projecten, maar een bijdrage aan bredere ruimtelijke opgaven. 
Op de halfjaarlijke Brabantse OntwikkelDagen (BOD’s) annex Omgevingsoverleg wordt hierover bestuurlijk 
besloten. De provincie Noord-Brabant heeft aangegeven in de komende jaren substantieel minder geld te 
kunnen bijdragen aan mobiliteit.   
Vanuit de StadsRegio Breda-Tilburg (SRBT) wordt aan een verstedelijkingsakkoord gewerkt. Hierin is de RIA als 
basis opgenomen (wensbeeld) en wordt onderzocht met welk verstedelijkingsprincipe de regio de wens van 
het Rijk om 100.000 nieuwe woningen aan de regio toe te voegen, kan faciliteren. Dit heeft een forse impact op 
het regionale en stedelijke mobiliteitsnetwerk. Dit raakt onze lokale aanpak en leidt mogelijk tot 
heroverweging van keuzes en dwingt tot transitie op met name het thema openbaar vervoer. 
 
Ontwikkelingen op lokaal niveau 
Met de Mobiliteitsaanpak 2040 heeft Tilburg ingezet op een forse modernisering van het mobiliteitsbeleid. Het 
gaat niet meer alleen om hardware (de infrastructuur), het gaat ook om mindware (gedrag), orgware 
(samenwerken) en software (smart mobility). Oftewel, mobiliteit is het smeermiddel van stedelijke 
ontwikkeling. En, mobiliteit beschouwen we als een product waardoor het moet gaan aansluiten bij de 
gebruiker: de stedelijke mobilist. Deze gedachte en aanpak is vertaald naar diverse vastgestelde thematische 
uitvoeringsagenda’s. Het zijn adaptieve agenda’s die inspelen op trends en ontwikkelingen. De aanpak is 
bedoeld om een noodzakelijke mobiliteitstransitie in gang te kunnen zetten. Het ongebreideld auto-denken 
past niet meer bij een vitale, economisch sterke, inclusieve en gezonde stad met een forse 
woningbouwopgave. We beschouwen mobiliteit ook niet meer als een middel maar het is een doel om 
ambities van andere beleidsvelden mogelijk te maken. Met het verluwen van de cityring realiseren we voor 
Koningswei, Stadsforum en alle volgende ontwikkelingen in de binnenstad een aangenamer en veiliger verblijf. 
Maar het heeft ook een positieve invloed op klimaatadaptatie en een gezondere binnenstad. De Tilburgse 
verstedelijkingsstrategie legt met 13.000 extra woningen ten opzichte van de Omgevingsvisie 2040 een extra 
druk op de uitvoeringsagenda’s, maar biedt ook volop kansen. Zo zal de netwerkanalyse herijkt moeten worden 
en neemt de potentie van stedelijke snelfietsroutes en van nieuwe ov-concepten verder toe. Ook het 
voorgenomen station Berkel-Enschot heeft hier baat bij. De discussie binnen de opgave vanuit de stedelijke 
regio Breda-Tilburg zal hier zeker nog een dimensie aan toevoegen. 
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Lopen 
Majeure beleidsontwikkelingen op landelijk niveau 
De Tilburgse Loopagenda is het eerste loopbeleid van onze stad en één van de eerste loopvisies van het land. 
Hiermee geven we invulling aan de Tilburgse Mobiliteitsaanpak 2040, vergroten we de inzet op lopen en 
brengen we meer samenhang aan. Het doel: meer gezonde en gelukkigere Tilburgers door meer kilometers te 
voet. Landelijk is er steeds meer aandacht voor actieve mobiliteit en in het bijzonder voor loopbeleid. 
 
Ontwikkelingen op regionaal/provinciaal niveau 
Tilburg is van meet af aan deelnemer aan de Citydeal ruimte voor lopen. We zien dat er steeds meer 
gemeenten en provincies deelnemen, maar de provincie Brabant tot op heden nog niet. Breda ontwikkelt nu 
loopbeleid en de verwachting is dat de andere Brabantse gemeenten zullen volgen. 
 
Ontwikkelingen op lokaal niveau 
De toegankelijkheid is een belangrijk onderdeel van de loopagenda. Net als het verbeteren van de 
aantrekkelijkheid van looproutes.  
Voor voetgangers wordt een bezoek aan het centrum aantrekkelijker door het besluit over minder 
verkeersruimte Cityring. De snelheid van het autoverkeer naar 30 km/u in en rond de binnenstad wordt de 
norm. Hierdoor nemen de veiligheid bij het oversteken en de leefbaarheid in het centrum toe. 
 
Fiets 
Majeure beleidsontwikkelingen op landelijk niveau 

• In maart 2022 heeft het Rijk het Nationaal Toekomstbeeld Fiets op hoofdlijnen gelanceerd. Een 
trendbreuk: het Rijk pakt een rol in dit beleidsveld en steunt lokale fietsinfrastructuur financieel.  
Groeiend fietsgebruik draagt bij aan het oplossen van urgente maatschappelijke opgaven. De verwachting 
is dat de komende jaren de mobiliteit door de bevolkings- en economische groei weer sterk gaat 
toenemen. Om deze mobiliteitsgroei in goede banen te leiden, is het belangrijk het huidige hoge 
fietsgebruik vast te houden.  

• Bicycle Oriented Development / 15-minute-city: de fiets heeft een sleutelpositie in de 
verstedelijkingsopgave. De woningbouwopgave is fors en nieuwe inwoners gaan zich allemaal verplaatsen. 
Om deze mobiliteit te kunnen bieden, zetten we naast lopen en Openbaar Vervoer volop in op de fiets. De 
koppeling van de verstedelijkingsopgave en de fiets gebeurt met behulp van Bicycle Oriented 
Development. 
 

Ontwikkelingen op regionaal/provinciaal niveau 

• De provincie Noord-Brabant heeft t/m 2020  9 bestuursovereenkomsten getekend voor snelfietsroutes in 
Brabant. Dit beleid is verlengd: er komen 9 nieuwe snelfietsroutes in Brabant bij. Drie kansrijke routes 
raken het Tilburgse. 

• Actualisatie Fietsbeleidsplan regio Hart v Brabant, in het kader van Nationaal Toekomstbeeld Fiets. 
 

Ontwikkelingen op lokaal niveau 

• Ook in Tilburg neemt het fietsgebruik toe. In 2020 heeft het college de Fietsagenda vastgesteld. We richten 
ons hierbij op 3 sporen: fietsinfrastructuur, fiets-parkeren en fietsstimulering.  

• We zitten dicht op de nationale en provinciale/regionale ontwikkelingen.  
- We zijn aangehaakt bij het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) en leveren onze input 

hiervoor 
- We onderzoeken het concept Bicycle Oriënted Development (BOD) en wat dat voor ons 

betekent  
- We verkennen de kansrijke snelfietsroutes: Tilburg-Goirle-Hilvarenbeek, Tilburg-Eindhoven-

Laarbeek en Tilburg-’s-Hertogenbosch. 
 
Mobiliteit OV (spoor) 
Majeure beleidsontwikkelingen op landelijk niveau 
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De visie voor 2040 is door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen met provincies, 
metropoolregio’s, vervoerders en ProRail vastgesteld in het Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040 (TBOV 
2040).  
 
 
Ontwikkelingen op regionaal/provinciaal niveau 
In 2019 heeft het landsdeel zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) een bidbook opgesteld met de visie 
vanuit Zuid-Nederland op het gebied van spoor en bus.  
 
Ontwikkelingen op lokaal niveau 
Vanuit Tilburg zetten we in op een directe IC verbinding naar Utrecht, het opwaarderen van station Universiteit 
in relatie met de stedenbouwkundige ontwikkelingen en een nieuw treinstation rond Berkel-Enschot.  
 
OV (bus) 
Majeure beleidsontwikkelingen op landelijk niveau 
Toekomstbeeld OV2040. Betreft vooral spoor (zie OV spoor). 
 
Ontwikkelingen op regionaal/provinciaal niveau 
De provincie Noord-Brabant heeft in 2018 haar visie op Gedeelde Mobiliteit vastgesteld. De provincie is 
verantwoordelijk voor het halte-haltevervoer. De nieuwe concessie zou per december 2024 starten, maar 
vanwege de pandemie is de aanbesteding vertraagd. We verwachten de nieuwe concessie per december 2026 
of juli 2027. In het proces tot de nieuwe concessie zoeken we de samenwerking op tussen de geplande 
dienstregeling van bussen, het regiovervoer (deur-deur-vervoer) en deelmobiliteit (deelfiets, deelauto). 
 
Ontwikkelingen op lokaal niveau 
We zijn gestart met de ontwikkeling van een stedelijke OV-visie om groei van het stedelijk OV te kunnen 
bereiken. Hier ligt onder andere een link met de verstedelijkingsopgave en het sociaal domein. Onze Tilburgse 
OV-agenda, waarin we ook de regio betrekken, vormt onze input voor de nieuwe concessie. 
 
Autoverkeer 
Ontwikkelingen op regionaal/provinciaal niveau 
In 2021 is naar aanleiding van de netwerkanalyse besloten de Cityring om te vormen naar een autoluwe 
parkeerring die aantrekkelijker is om te verblijven. 
Bedrijventerrein Kraaiven verandert qua karakter en wordt steeds meer een logistiek terrein met meer verkeer. 
In 2022 start de aanleg van de derde ontsluiting om het bedrijventerrein beter bereikbaar te maken en de 
bestaande twee aansluitingen te ontlasten. 
 
Ontwikkelingen op lokaal niveau 
Met de Netwerkanalyse 2040 hebben we laten zien dat het autonetwerk van de stad niet meer aansluit bij de 
ruimtelijke, economische en klimaatadaptieve ambities uit de Omgevingsvisie 2040. Het autoverkeer 
ontwikkelt te sterk op plekken waar grote gebiedsontwikkelingen juist vragen om minder autoverkeer, of, 
minder ruimte voor de auto. Er zijn door de raad 3 richtinggevende uitspraken gedaan waarvan we nu de 
verluwing van de binnenstad aan het uitwerken zijn. Voor de periode tot 2030 werken we aan een transitie van 
50 naar 30-per-uur voor het gebied binnen de ringbanen. Dit is een brede visie waar naast mobiliteit ook 
cultuurhistorie, wonen, groen, water, stedenbouw toewerken naar een wens- en toetsbeeld voor 7 Linten die 
momenteel in het MJP geprogrammeerd staan. Ook staat de derde ontsluiting van Kraaiven op het programma. 
Voor de periode 2030-2040 staat de verluwing van Ringbaan-West op het Programma. De planstudie hiervoor 
start dit jaar. En ook de ombouw van het Laar, de Kempenbaan, de reconstructie Spoorknoop Ringbaan-Oost 
en de knoop Midden-Brabantweg-N261 (de noordoost-tangent). Ook op gebiedsniveau wordt voor de 
komende jaren gewerkt aan een bijstelling van het autonetwerk: de zuidrand (van het Laar, via Stappegoor 
naar de Kempenbaan) en  Pact Noord. Deze opgaves worden gebiedsgericht uitgewerkt.  
 
Mobiliteit duurzaam vervoer 
Majeure beleidsontwikkelingen 
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We maken een plankaart voor de uitrol van laadinfrastructuur om in 2025 minimaal 2.000 laadpunten in de 
openbare ruimte op straat gerealiseerd te hebben. Ook werken we aan het vergroten van het aantal 
laadplaatsen in de gemeentelijke parkeergarages.  
Er zijn voorbereidingen getroffen voor de handhaving van de milieuzone met de scanauto.  
In 2021 zijn op ruim 40 locaties luchtkwaliteitsmetingen naar de concentratie stikstofoxiden uitgevoerd. 
 
Verkeersveiligheid 
Majeure beleidsontwikkelingen op landelijk niveau 
In 2018 heeft de Rijksoverheid het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) vastgesteld. Uitgangspunt is het 
streven naar nul verkeersslachtoffers. Om infrastructurele maatregelen mogelijk te maken heeft het Rijk een 
Impulsregeling met 500 miljoen Euro cofinanciering opgesteld. 
 
Ontwikkelingen op regionaal/provinciaal niveau 
De provincie heeft het Provinciaal VerkeersVeiligeidsPlan (PVVP Brabant) vastgesteld. 
 
Ontwikkelingen op lokaal niveau 
Tilburg heeft in 2018 de Verkeersveiligheidsagenda opgesteld. Voor 6 doelgroepen zijn maatregelen opgesteld 
waaraan we samen met politie, OM, scholen, maatschappelijke organisaties werken.  
 
Smart Mobility 
Majeure beleidsontwikkelingen op landelijk niveau 
Het Rijk werkt aan de landelijke randvoorwaarden om Smart Mobility verder te brengen zoals juridische 
aspecten en afspraken over data en privacy.  
 
Ontwikkelingen op regionaal/provinciaal niveau 
Onder de vlag van SmartwayZ.NL hebben we een samenwerkingsagenda 2020-2023 opgesteld. Om extra 
impact te kunnen maken is de ‘Verklaring krachtenbundeling smart mobility’ getekend.  
 
Ontwikkelingen op lokaal niveau 
Vanuit de Verklaring krachtenbundeling smart mobility werken we op GGA (Gebiedsgerichte aanpak in 
samenwerking met provincie Noord-Brabant) niveau op dit moment aan een maatregelpakket. In totaal stelt 
het programma SmartwayZ,NL hiervoor een bedrag aan cofinanciering beschikbaar van €2,5 miljoen Euro. 

 
Stand van zaken 

Stedelijke ontwikkeling 
Waar staan we in de kadernota? 
Tilburg maakt als stad een schaalsprong door en de stad en dorpen blijven ook de komende jaren volop in 
ontwikkeling. Binnen Brabant werken we in het verlengde van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) als 
stedelijke regio’s samen aan een verstedelijkingsstrategie die richting moet geven aan de 
verstedelijkingsafspraken die we met het Rijk (Verstedelijkingsakkoord Breda-Tilburg) willen maken over de 
uitvoering ervan. Daarin trekken we samen met de regio Breda (Baronie), de waterschappen en Provincie op als 
één stedelijke regio. Afgelopen jaar hebben we regionaal, als bouwsteen voor dit Verstedelijkingsakkoord, de 
Regionale Investeringsagenda regio Hart van Brabant (RIA) opgesteld. De RIA brengt op regionale schaal in 
beeld welke projecten de komende jaren tot uitvoering komen en welke ambities er daarbij nog zijn voor 
nieuwe projecten. 
 
Op lokaal niveau is de Omgevingsvisie Tilburg 2040 (2015) onze integrale visie op de ruimtelijke ontwikkeling 
van de stad. Vanuit diverse opgaven (zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en gezondheid) is er 
aanleiding om deze Omgevingsvisie te actualiseren. De ruimtelijk-economische ontwikkeling kunnen we hierbij 
niet los zien van de grote transformatie-opgaven op het gebied van energie, klimaat en het sociaal domein. De 
recent vastgestelde Update Stedelijke Ontwikkelingsstrategie Wonen (dec. 2021) geeft de komende jaren 
richting aan de stedelijke ontwikkeling. Dit is een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie, evenals de 
Netwerkanalyse en Regionale Energie- en Klimaatstrategie.  
 
Wat vraagt dit? 
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We werken in de stedelijke ontwikkeling steeds meer wijk- en gebiedsgericht en in co-creatie met partners en 
inwoners aan ruimtelijke ontwikkelingen. Dit willen we, mede in het licht van de Omgevingswet, verder vorm 
geven. Verder is het zaak koersvast te blijven en te prioriteren op realisatie van grote gebiedsopgaven die 
benoemd zijn in de recent vastgestelde Update Stedelijke Ontwikkelingsstrategie Wonen. 
We actualiseren de komende periode onze Omgevingsvisie Tilburg 2040 en actualiseren op basis daarvan ook 
ons instrumentarium waaronder het grondbeleid. Het recente arrest Didam van de Hoge Raad, waarbij 
gemeenten verplicht worden om bij gronduitgifte via een openbaar proces te komen tot gronduitgifte, de 
genoemde gebiedsgerichte aanpak, de benodigde inzet voor verwerving van stikstofrechten en agrarische 
ruilgronden en een realisatiestrategie voor de energiehubs zijn voorbeelden van de noodzaak voor deze 
actualisering. Dit leidt tot een actiever verwervingsbeleid, meer inzet op wettelijk houdbare selecties voor 
gemeentelijke gronduitgifte, en het actief sluiten van publiek-private coalities voor gebiedsontwikkelingen.  
En in het kader van de Omgevingswet zullen we ons de komende jaren gebiedsgericht  voorbereiden op een 
omgevingsplan nieuwe stijl. 
Het realiseren van de genoemde schaalsprong vraagt ook een schaalsprong van onze ambtelijke organisatie in 
het fysieke domein. De structureel grotere bouwopgave en andere manieren van werken noodzaken een 
uitbreiding van onze ambtelijke organisatie in het fysieke domein en is herijking van de dekking van  plan- en 
apparaatskosten nodig, zijn aanvullende middelen voor visies en verkenningen nodig en is er aanleiding voor 
het instellen van een Investeringsfonds stedelijke ontwikkeling. Met dit investeringsfonds kunnen 
cofinanciering bij aanvragen voor majeure rijksbijdragen, strategische verwervingen en aanvangsinvesteringen 
bij de grote gebiedsontwikkelingen sneller gerealiseerd worden en wordt de gemeente een volwaardige 
realisatiepartner voor marktpartijen en corporaties.  

Wonen 
Waar staan we in de kadernota? 
De indicatoren uit de Kadernota zijn met het vaststellen van de Update Stedelijke Ontwikkelingsstrategie 
Wonen en bijstelling afspraken in het Convenant Wonen 2020-2025 gewijzigd. Dit betekent dat we in de 
komende bestuursperiode voor de volgende opgave staan: 

• De kwaliteit van de woningen op peil houden (streefwaarde ongewijzigd) 

• Jaarlijks niet 950 maar ten minste 1.500 woningen aan de voorraad toevoegen. 

• Hiervoor in 2025 ten minste 16.250 woningen in het woningbouwprogramma opnemen waarvan 5.000 
woningen in harde plancapaciteit 

• De streefwaarde voor de sociale voorraad in 2025 is bijgesteld naar 31.399 woningen, waarvan 85 tot 93% 
onder de aftoppingsgrenzen. 

 
Wat is er nog nodig om de gestelde doelen/streefwaarden te bereiken? 
De bijgestelde opgave betekent dat meer aandacht nodig is voor het snel en goed kunnen faciliteren, 
ondersteunen en verder brengen van nieuwe woningbouwinitiatieven die bijdragen aan onze kwantitatieve en 
kwalitatieve opgaven.  
 
Het huidige woonbeleid is actueel en kan gecontinueerd worden. We zullen ons in de komende 
bestuursperiode moeten gaan voorbereiden op het woonbeleid vanaf 2025 en een nieuw convenant met de 
corporaties vanaf 2025. 
De majeure opgave is om (in een krappe arbeidsmarkt) voldoende capaciteit en middelen voor wonen en 
stedelijke ontwikkeling te hebben om de bijgestelde ambities te realiseren.  

Werken 
Waar staan we in de kadernota? 
In de kadernota is als hoofddoel opgenomen: Er is voldoende ruimte voor werken en voor economische 
ontwikkelingen die bijdragen aan brede welvaart. Die ruimte is er onvoldoende. De bestaande 
bedrijventerreinen zijn nagenoeg vol. Daardoor is er beperkte schuifruimte om beweging op gang te brengen. 
Op de kantorenmarkt zien we dat het laaghangend fruit voor wat betreft transformatie van incourante panden 
is geplukt. Er is bovendien krapte op de kansrijke locaties langs de kennisas en in de binnenstad. Naast de 
kwantitatieve vraagstukken speelt er natuurlijk veel op het gebied van verduurzaming, vergroening en 
revitalisering van de werklocaties. Zo wordt er samen met vitaalverenigingen gewerkt aan het aanhaken van 
meer terreinen bij de Green Deals en zijn er initiatieven genomen op het gebied van duurzame 
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energieopwekking (onder andere Solar Valley). Ook in het pilot-project Loven wordt naast 
uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven ook gekeken naar kansen voor vergroening, klimaatadaptatie, 
mobiliteit en bereikbaarheid.   
 
 
 
Wat is er nog nodig om de gestelde doelen/streefwaarden te bereiken? 
Schuifruimte en financiële middelen zijn nodig om snelheid te kunnen maken. Dit kan mogelijk gefaciliteerd 
worden door actieve grondpolitiek toe te gaan passen en/of regionale afspraken te maken.  

Mobiliteit 
Algemeen 
Waar staan we in de kadernota? 
Voor verschillende beleidsonderwerpen: zie hierna. 
 
Wat is er nog nodig om de gestelde doelen/streefwaarden te bereiken? 
Voor regionaal en nationaal niveau is dit niet van toepassing, voor samenwerking zijn geen concrete 
streefwaarden opgesteld. Voor de Mobiliteitsaanpak 2040 wordt in 2022 het monitoringsplan opgesteld met 
een geactualiseerde set van indicatoren. Per agenda of opgave worden nieuwe streefwaarden opgesteld. Het 
halen van onze doelen is direct gekoppeld aan de maakbaarheid en dus is er een sterke relatie met het Tilburg 
Meerjaren InversteringsProgramma (TMIP) en het MJP.  
Wat vraagt dit? 
De Mobiliteitsaanpak wordt tegen het licht gehouden en wordt ge-audit op basis van de SUMP (sustainable 
urban mobility plan) aanpak van de EU. Mocht dit leiden tot aanscherping van de aanpak dan loopt dit via de 
gemeenteraad. 
De Mobiliteitsagenda013 wordt in 2022 geactualiseerd en bijgesteld naar aanleiding van verschillende 
vastgestelde agenda’s (o.a. fiets, auto, openbaar vervoer en de netwerkanalyse). Eveneens wordt er verbinding 
gezocht met het TMIP om beter te kunnen sturen op de relatie ontwikkeling <> stedelijke mobiliteit in termen 
van investeringen en wederzijdse afhankelijkheid in termen van realisatiemoment.  
In de samenwerking met de provincie worden op BrabantStadniveau (incl. programma SmartwayZ.NL) 
onderwerpen opgepakt, die mogelijk leiden tot een herijking. Een onderzoek hiernaar komt rond de zomer 
2022 beschikbaar.  
In de regio Hart van Brabant vraagt met name de doorontwikkeling van de ‘bijdrageregeling’ met de provincie 
aandacht, zowel op inhoud (wat blijven we wel/niet samen doen) als op efficiency van de organisatie en de 
doorontwikkeling van de samenwerking. 
 
Lopen 
Waar staan we in de kadernota? 
Als Gemeente Tilburg richten we ons op het verbeteren van de toegankelijkheid in samenspraak met het  
Tilburgs Overlegorgaan Gehandicapten (TOG). We verbeteren de huidige situatie en voeren structurele 
verbeteringen door bij onderhoudsprojecten (MJP) en gebiedsontwikkelingen. Ook is er een netwerkkaart in de 
maak die op straatniveau inzicht geeft in de positie van de voetgangers. 
 
Wat is er nog nodig om de gestelde doelen/streefwaarden te bereiken? 
De tijd en middelen zijn beschikbaar om de doelen uit de loopagenda te realiseren. 
 
Fietsen 
Waar staan we in de kadernota? 
In de Mobiliteitsaanpak Tilburg 2040 hebben we ons als doel gesteld om twee-derde van de verplaatsingen 
binnen de stad per fiets en te voet te laten plaatsvinden. Daarnaast hebben we het landelijke doel van 20% 
meer gereden fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017 overgenomen. 
 
Wat is er nog nodig om de gestelde doelen/streefwaarden te bereiken? 
De Fietsagenda 2020 bevat een uitvoeringsprogramma t/m 2023, verdeeld over de sporen fietsinfrastructuur, 
fietsparkeren en fietsstimulering. In 2023 wordt het uitvoeringsprogramma geactualiseerd. Dit zal gebeuren op 
basis van data die op dat moment voorhanden zijn. We werken momenteel aan de realisatie van het 
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fietsnetwerk (waaronder de snelfietsroutes), fietsparkeervoorzieningen (waaronder fietsenstallingen) en 
stimuleringsactiviteiten. 
Voor de drie te verkennen snelfietsroutes zijn er stuurgroepen samengesteld waarin wethouders en 
gedeputeerde zitten, die over deze snelfietsroutes  in de komende bestuursperiode besluiten gaan nemen 
 
 
 
Openbaar Vervoer (spoor) 
Waar staan we in de kadernota? 
In 2022 werken we de planvorming verder uit. Voor de ontwikkeling van het station Berkel-Enschot zijn we in 
gesprek met NS.  
 
Wat is er nog nodig om de gestelde doelen/streefwaarden te bereiken? 
We werken integraal vanuit de woningbouwopgave aan de concretisering van het beleid naar vertaling richting 
BO-MIRT en verdere afspraken met NS en ProRail. De spoorontwikkelingen hebben een grote ruimtelijke en 
financiële impact. Lobby vindt plaats richting NS, ProRail en Rijk. 
 
Openbaar Vervoer (bus) 
Waar staan we in de kadernota? 
De bus is onderdeel van de Mobiliteitsaanpak 2040 en de Mobiliteitsagenda013. De bus verzorgt in de OV-
wereld de kortere ritten en is toegankelijk voor ouderen, minder validen en minima. Momenteel werken we 
aan de ontwikkeling van een OV-agenda. 
 
Wat is er nog nodig om de gestelde doelen/streefwaarden te bereiken? 
Doelen en streefwaarden formuleren we in de op te stellen OV-agenda. 
 
Autoverkeer 
Waar staan we in de kadernota? 
Zie opmerkingen bij het onderdeel ‘Mobiliteit Algemeen’. 
 
Wat is er nog nodig om de gestelde doelen/streefwaarden te bereiken? 
Het belangrijkste is dat het maatregelenpakket van de netwerkanalyse gekoppeld wordt aan het Tilburgs 
Meerjaren Investeringsprogramma (TMIP). Zo ontstaat inzicht in de relatie met de verstedelijkingsstrategie, de 
Regionale Investeringsagenda en het  traject in het kader van het Verstedelijkingsakkoord stedelijke regio 
Breda-Tilburg (SRBT). Strategische ontwikkelkeuzes kunnen dan beter gemaakt worden. Het gaat om een 
meerjarenprogrammering van grote infrastructurele ingrepen en aanpassingen.  
Ook is het van belang in processen met de Provincie en het Rijk deze ontwikkelingen mee te nemen als 
randvoorwaardelijke investeringen.  
 
Verkeersveiligheid 
Waar staan we in de kadernota? 
We werken breed aan verbetering van onveilige locaties, handhaving door politie en educatie op scholen.  
 
Wat is er nog nodig om de gestelde doelen/streefwaarden te bereiken? 
In lijn met het landelijke en provinciale beleid heeft ook Tilburg het streven tot nul verkeersslachtoffers 
vastgelegd. De verkeersveiligheidsagenda wordt daarom in 2022 geactualiseerd.  
 
Smart Mobility 
Waar staan we in de kadernota? 
De regio Hart van Brabant heeft de gebiedsgerichte uitwerking van de Krachtenbundeling Smart Mobility 2021-
2023 opgepakt. Met de 1e tranche is met gemeente Waalwijk als trekker een aantal projecten gestart, die 
uiterlijk in 2023 tot zichtbaar resultaat moeten leiden. 
  
Wat is er nog nodig om de gestelde doelen/streefwaarden te bereiken? 
In 2022 wordt een tweede tranche aan projecten opgesteld. 
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Het beleid is zowel inhoudelijk als financieel geborgd. Wanneer maatregelen om een financiële bijdrage vragen 
zal (deel)financiering vanuit bestaande budgetten of via de begrotingscyclus plaatsvinden. 

 
 
 
 
Inventarisatie actuele onderzoeken 
Wonen 
Update Stedelijke Ontwikkelingsstrategie Wonen: 

• https://www.tilburg.nl/fileadmin/files/actueel/toekomst_van_tilburg/02_Update_Stedelijke_Ontwikkeling
sstrategie_Wonen.pdf 

Woningbehoefte 

• Provinciale prognoses en lokale doorrekening InFact 

• Regionaal Woningbehoefteonderzoek (in voorbereiding) 
Kwalitatieve opgave:  

• Woonzorganalyse (in afronding) 
Bestaande voorraad:  

• Onderzoek schaarste t.b.v. herijking Huisvestingsverordening (in afronding) 
Gebiedsgerichte uitwerking:  

• Gebiedsprofielen Wonen 
Werken 

• Project Toekomstbestendig Loven 
Toekomstbestendig maken bedrijvenpark Loven - Ondernemersvereniging Vitaal Loven - YouTube 

• Onderzoek naar verdichtingskansen op bestaande bedrijventerreinen in Tilburg (oplevering verwachting 
Q1 2022) 

• Onderzoek naar verdichtingskansen op bestaande bedrijventerreinen in regio  (oplevering verwachting Q2 
2022) 

• Binnenwijkse bedrijventerreinen 02 Bijlage 1. Rapport Toekomstperspectief Binnenwijkse 
bedrijventerreinen in Tilburg.pdf 

• Regionale bedrijventerreinen- en kantorenprognoses (Q3 2022 oplevering) 
 
Mobiliteit 
Algemeen 

• Mobiliteitsaanpak Tilburg 2040:  
https://bis.tilburg.nl/besluitenlijst.aspx?lemmaid=134340&zk=mobiliteitsaanpak#134340  

• Mobiliteitsagenda013: 
https://bis.tilburg.nl/besluitenlijst.aspx?lemmaid=149623&zk=mobiliteitsagenda#149623  

• Verstedelijkingsakkoord Brabant: 
https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/verstedelijkingsakkoord-breda-tilburg/  

• Beleidskader Mobiliteit / Koers 2030 Provincie Noord-Brabant  
https://www.brabant.nl/-/media/4fbe2230ab2743569476af5731079e3c.pdf?la=nl 

• Regionale Beleidsagenda Mobiliteit Hart van Brabant  
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/downloads/leefomgeving-milieu 

• Regionale MobiliteitsAgenda  (RMA)  Provincie – regio Hart van Brabant  
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/downloads/leefomgeving-milieu 

 
Lopen 

• CvA Naar een gezonde stad te voet | Publicatie | College van Rijksadviseurs 

• Citydeal ruimte voor lopen: Onze partners van Ruimte voor Lopen - Ruimte voor Lopen 

• CROW Verkenning effecten van investeren in lopen.docx (crow.nl) 
 
Fiets 

• Nationaal Toekomstbeeld Fiets op hoofdlijnen: Nationaal Toekomstbeeld Fiets op hoofdlijnen | Rapport | 
Rijksoverheid.nl 

• Bicycle Oriented Development: Bicycle Oriented development (buas.nl) 

https://www.tilburg.nl/fileadmin/files/actueel/toekomst_van_tilburg/02_Update_Stedelijke_Ontwikkelingsstrategie_Wonen.pdf
https://www.tilburg.nl/fileadmin/files/actueel/toekomst_van_tilburg/02_Update_Stedelijke_Ontwikkelingsstrategie_Wonen.pdf
https://bevolkingsprognose.brabant.nl/#:~:text=Tot%202050%20komen%20er%20in,75%2B)%20neemt%20sterk%20toe.
https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2021/03%20Notitie%20Update%20toekomstverkenning%20Tilburg%2011-02-2021%20In_Fact.Research.pdf#search=convenant
https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2021/02%20Gebiedsprofielen%20wonen.pdf#search=gebiedsprofielen
https://www.youtube.com/watch?v=9-gb3v5_w3c
https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2021/02%20Bijlage%201.%20Rapport%20Toekomstperspectief%20Binnenwijkse%20bedrijventerreinen%20in%20Tilburg.pdf#search=binnenwijkse
https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2021/02%20Bijlage%201.%20Rapport%20Toekomstperspectief%20Binnenwijkse%20bedrijventerreinen%20in%20Tilburg.pdf#search=binnenwijkse
https://bis.tilburg.nl/besluitenlijst.aspx?lemmaid=134340&zk=mobiliteitsaanpak#134340
https://bis.tilburg.nl/besluitenlijst.aspx?lemmaid=149623&zk=mobiliteitsagenda#149623
https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/verstedelijkingsakkoord-breda-tilburg/
https://www.brabant.nl/-/media/4fbe2230ab2743569476af5731079e3c.pdf?la=nl
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/downloads/leefomgeving-milieu
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/downloads/leefomgeving-milieu
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2020/05/28/naar-een-gezonde-stad-te-voet
https://ruimtevoorlopen.nl/partners/
https://www.crow.nl/downloads/documents/kpvv-kennisdocumenten/crow-kpvv-k-d060_verkenning-effecten-van-investere#:~:text=Volgens%20de%20onderzoekers%20onderschatten%20de,publieke%20uitgaven%20voor%20voorzieningen%20voor
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/08/bijlage-nationaal-toekomstbeeld-fiets-op-hoofdlijnen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/08/bijlage-nationaal-toekomstbeeld-fiets-op-hoofdlijnen
https://pure.buas.nl/ws/portalfiles/portal/725751/Coevering_bicycle_oriented_development_Den_Bosch_2019.pdf
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• Snelfietsroutes Brabant: Snelfietsroutes Brabant (brabant.nl) 

• Fietsagenda 2020: Fietsagenda 2020 
 
Openbaar Vervoer (spoor) 

• Landelijk beleid: Toekomst openbaar vervoer 2040 | Openbaar vervoer (ov) | Rijksoverheid.nl 

• Provinciaal beleid: OV in 2040 - Provincie Noord-Brabant 
 
Openbaar Vervoer (bus) 

• Gedeelde mobiliteit - Provincie Noord-Brabant 
 
Autoverkeer 

• Raadsbesluit Netwerkanalyse 2040: 
https://bis.tilburg.nl/besluitenlijst.aspx?lemmaid=202552&zk=netwerkanalyse#202552  

• Raadsbesluit Verluwing cityring: 
https://bis.tilburg.nl/besluitenlijst.aspx?lemmaid=217473&zk=cityring#217473  

 
Duurzaam Vervoer 

• Laadbehoefte als gevolg van instellen nul-emissiezone: Rapport - Op weg naar zero-emissie stadslogistiek - 
Topsector Logistiek 

• Laadonderzoek 2020: Rapport_Nationaal_Laadonderzoek_2020.pdf (elaad.nl) 

• Luchtkwaliteit, de enige wettelijke houdbare cijfers die er zijn: Nsl-monitoringstool viewer 
 
Verkeersveiligheid 

• Landelijk beleid: Het strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 Veilig van deur tot deur | Rapport | 
Rijksoverheid.nl 

• Provinciaal beleid: Officiële aftrap Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024 - Provincie Noord-Brabant 
 
Smart Mobility 

• Landelijk beleid: Mobiliteit nu en in de toekomst | Rijksoverheid.nl 

• Provinciaal beleid: Samenwerkingsagenda Smart Mobility BrabantStad 2020-2023 vastgesteld 
(smartwayz.nl) 

 

https://www.brabant.nl/-/media/6517989a01734b1fa956eaf321a13273.jpg
https://bis.tilburg.nl/besluitenlijst.aspx?lemmaid=203382&zk=fietsagenda#203382
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/betere-verbindingen-openbaar-vervoer/ov-in-de-toekomst
https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/openbaar-vervoer/ov-in-2040#:~:text=Bidbook%20OV%202040,van%20Zuid%2DNederland%20verder%20uitgewerkt.
https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/verkeers-en-vervoersbeleid/vernieuwing-ov
https://bis.tilburg.nl/besluitenlijst.aspx?lemmaid=202552&zk=netwerkanalyse#202552
https://bis.tilburg.nl/besluitenlijst.aspx?lemmaid=217473&zk=cityring#217473
https://www.topsectorlogistiek.nl/2021/07/19/rapport-op-weg-naar-zero-emissie-stadslogistiek/
https://www.topsectorlogistiek.nl/2021/07/19/rapport-op-weg-naar-zero-emissie-stadslogistiek/
https://www.elaad.nl/uploads/files/Rapport_Nationaal_Laadonderzoek_2020.pdf
https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/documenten/rapporten/2018/12/05/bijlage-1-het-strategisch-plan-verkeersveiligheid-2030-veilig-van-deur-tot-deur
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/documenten/rapporten/2018/12/05/bijlage-1-het-strategisch-plan-verkeersveiligheid-2030-veilig-van-deur-tot-deur
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/verkeer-en-vervoer/2020/officiele-aftrap-brabants-verkeersveiligheidsplan-2020-2024
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mobiliteit-nu-en-in-de-toekomst
https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2019/8/samenwerkingsagenda-smart-mobility-brabantstad-2020-2023-vastgesteld/
https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2019/8/samenwerkingsagenda-smart-mobility-brabantstad-2020-2023-vastgesteld/
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Ontwikkelingen 
De taken waar de gemeenten voor staan nemen toe, worden steeds belangrijker en ook ingewikkelder.  
 
- Bestuurlijke vernieuwing is een must en ontwikkelt zich continu:  

o Sturing van overheid (publiek) naar multihelix-samenwerking (publiek-privaat-maatschappelijk) 
om grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Aanpak ervan vraagt een breed samenspel 
van partners. Alleen samen kom je verder. 

o Samenwerking in coalities van partijen, het werken in een netwerk van (grote en klein) bedrijven 
die samen werken aan innovaties (regionale) ecosysteem) en sturingsarrangementen op maat 
om opgaven aan te pakken en tot innovatieve oplossingen te komen.  

o Vernieuwende vormen van (digitale) burger- en overheidsparticipatie zijn niet meer weg te 
denken bij de totstandkoming van beleid en in de uitvoering. Het publieke belang is niet meer 
exclusief verbonden aan de gemeente. 

o De overheid moet zowel een rechtmatige, efficiënte, samenwerkende als een netwerkende 
overheid zijn en bovendien actief gebruik maken van de ideeën uit de samenleving. Dit vergt het 
kunnen combineren en in balans brengen van verschillende sturingsvormen (zoals ‘de 
presterende overheid’, de ‘samenwerkende overheid’, de ‘rechtmatige overheid’ en ‘de 
responsieve overheid in de actieve samenleving’ (NSOB, 2015). 

 
- Interbestuurlijke samenwerking groeit als gevolg van regionalisering,  decentralisaties, werken als één 

overheid. 
o Werken als één overheid: gemeente(n), provincie(s) en Rijk (of Europa) werken steeds nauwer 

samen rond (gebiedsgerichte) opgaven met ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. 
Interbestuurlijke samenwerking is niet meer weg te denken bij de integrale aanpak van 
maatschappelijke opgaven. Alleen zo kunnen we efficiënt en effectief (wettelijke) taken van 
hogere overheden uitvoeren. 

o De interbestuurlijke verhoudingen, net als de financiële verhoudingen, komen steeds meer onder 
druk te staan. Gemeenten willen geen platte uitvoeringsorganisatie zijn van het Rijk; als er taken 
naar gemeenten overkomen, moet dat gepaard gaan met een toereikend instrumentarium en 
bevoegdheden. De ruimte om zelfstandig keuzes te maken staat onder druk; met het RIjk bestaan 
er ingewikkelde verhoudingen op het gebied van Jeugdzorg, de herverdeling van het 
gemeentefonds en de trap-op-trap-af systematiek (accres, gemeentefonds).   

 
- Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. Maatschappelijke onrust groeit. 

o Er is sprake van een dalend vertrouwen van burgers in de overheid en een afnemend 
vertrouwen in de (landelijke) politiek. Dit onbehagen wordt versterkt door individualisering, 
digitalisering en globalisering. 

o Verschillende onderzoeken laten zien dat politiek-maatschappelijk onbehagen sterk samenhangt 
met inkomens- en opleidingsniveau (‘diplomademocratie’). Hoger opgeleiden, jongeren en 
mensen met een bovenmodaal inkomen, hebben veel meer vertrouwen in de regering en het 
parlement dan ouderen en lager opgeleiden. 

o Grote vraagstukken leiden tot meer maatschappelijke onrust; wooncrisis, stikstof, klimaat, en 
corona niet als oorzaak van onrust maar als versneller. Er is sprake van een verharding in de 
samenleving. Anti-overheidsdenkers verenigen zich; en de opkomst van 'defend-groepen' is 
relatief nieuw in Nederland en in deze tijd. 

o Er worden grote vraagtekens gezet bij de kwaliteit van de representatieve democratie. Het 
democratische gat dat wordt ervaren nu steeds meer taken op regionaal niveau spelen is daar een 
voorbeeld van. Wijkgericht samenwerken met en in de stad vraagt een structurele en herkenbare 
representatie van de gemeente in de wijken/ dorpen en aanwezigheid ín de buurt. Niet alle 
burgers voelen zich voldoende gehoord en gezien.   
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o De wijze waarop burgers uiting geven aan hun onvrede wordt zichtbaar in hun politieke 
participatie: stemmen en som juist bewust niet stemmen.:  

o Een grotere versnippering van het politieke speelveld met een sterke opkomst van populistische 
partijen wordt zichtbaar. 

o Desinformatie/ nepnieuws mede onder invloed van toenemende technologisering en 
digitalisering; dit kan een voedingsbodem zijn voor onrust, protest of samenzweringen/ 
complottheorieën. 

 
- De netwerksamenleving verandert steeds sneller, dit vergt ingrijpende transformaties. Tweedeling in de 

samenleving groeit. 
o We zien een toenemende polarisatie (wij-zij denken), versterkt in de coronapandemie en de 

tweedeling en groeiende kansenongelijkheid in onze maatschappij (op economisch, sociaal, 
cultureel, maatschappelijk gebied) wordt steeds manifester zichtbaar.  

o Juist in kwetsbare wijken manifesteert zich de groeiende kloof tussen overheid en burger; mede 
als gevolg van een beleidsvacuüm waarin het Rijk, woningcorporaties en gemeenten jarenlang 
weinig aandacht hadden voor de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken. 

o Er is sprake van een herwaardering van middengroepen (vgl. vitale sectoren in bestrijding van de 
coronacrisis), maar dit gevoel ebt weg bij deze groepen nu de crisis langer duurt. De kracht van 
‘het stille midden’.  

o Coöperatieve samenleving groeit: bewoners collectieven, coöperaties en sociaal ondernemers 
zijn in opkomst en pakken maatschappelijke vraagstukken op. Deze groepen zijn geëngageerd met 
grote maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en energie, de zorg, 
behoud van natuur of de eigen leefomgeving, waar ze graag zelf een steentje aan bijdragen en 
eigen regie voeren of zeggenschap willen hebben. Dit geeft een positieve impuls aan de sociale 
cohesie. Soms pakken ze zaken op uit frustratie, uit de overtuiging het zelf beter te kunnen of 
omdat de overheid zaken laat liggen. 

 
- Regionalisering zet door  

o De rol van de regio neemt toe. Maatschappelijke opgaven houden zich niet aan bestuurlijke 
grenzen en kennen steeds vaker een (stads)regionaal karakter. Gemeenten worden ook steeds 
vaker verplicht om op regionaal niveau samen te werken. Denk aan klimaat en energie (REKS), 
mobiliteit, wonen en werken. Ook taakverzwaring van gemeenten maakt -naast het verkrijgen van 
de juiste bevoegdheden en voldoende middelen- samenwerking en  voortdurende 
schaalvergroting noodzakelijk. Gemeenten moeten steeds vaker, vrijwillig of opgelegd door het 
Rijk (bijv. REKS en jeugdzorg), samenwerken met andere gemeenten om tot uitvoering te komen. 
Aandachtspunten zijn democratische legitimatie (in besluitvorming) en lokale autonomie in relatie 
tot bovengemeentelijke arrangementen ('het democratisch gat').  

o Een (schaal)sprong in de stedelijke ontwikkeling op regionale niveau ,als het gaat om keuzes rond 
wonen, werken, infrastructuur, klimaat en energie, landschap en delen van het sociaal domein, 
betekent dat de regionale grenzen zich niet beperken tot de eigen regio (Hart van Brabant), maar 
zich uitstrekken tot bijvoorbeeld Breda en De Baroniegemeenten of BrabantStad, in opmaat naar 
afspraken die we met het Rijk kunnen maken, zoals het Verstedelijkingsakkoord en de Woondeal. 
Ook grensoverschrijdend met België ((bijvoorbeeld op het gebied van burgerschap, natuur, 
leisure, ondermijnende criminaliteit, duurzame verstedelijking en logistiek) liggen er kansen. En 
op Europese schaal hebben gemeenten ook een groeiende rol. In het bijzonder in de effectuering 
van Europese regelgeving, bijvoorbeeld De Energie Efficiëntie Verordening en de nieuwe 
Kaderrichtlijn Water. Of de doorvertaling van Europees kwetsbare doelgroepen beleid middels de 
inzet van het Europees Sociaal Fonds+.  

o Gemeenten werken  met andere overheden volop samen in regionaal verband. Inmiddels wordt 
ongeveer een kwart van de uitgaven van alle gemeenten gealloceerd aan en besteed via 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Er is een lappendeken van vaak sectorale 
samenwerkingsverbanden ontstaan, die tot onduidelijkheid en complexiteit leidt. Gemiddeld zijn 
dat er 33 per gemeente. 
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- Naast schaalvergroting op stedelijk netwerkniveau, zien we tegelijkertijd een beweging naar het 
wijkniveau: meer aandacht voor de dagelijkse leefwereld van onze inwoners.  

o Ons werk begint en eindigt in de wijken, buurten en dorpen. De veranderende dynamiek in onze 
samenleving vraagt een andere rol en inzet van de gemeente in de wijken en buurten. Aanwezig 
zijn en dichtbij werken, in verbinding staan, luisteren naar inwoners wat zij belangrijk vinden, 
initiatieven ondersteunen, goed communiceren en samenhangend in de wijken werken: dat zijn 
elementen die bijdragen aan meer impact in wat we willen bereiken. Tegelijkertijd kan dit het 
vertrouwen in ons als overheid versterken. Inwoners, organisaties en ondernemers verwachten 
dat de gemeente snel inspeelt op ontwikkelingen en problemen in de wijk, transparant is en 
begrip heeft voor de wensen van de spelers in de wijken. Een gemeente die meedenkt in 
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en die naar samenwerking zoekt bij het 
bedenken- van oplossingen. Met wederzijds begrip en vertrouwen, en meer gelijkwaardigheid in 
de samenwerking. Naast bestuurlijke vernieuwing vraagt dit soms ook meer ruimte voor 
onorthodoxe aanpakken, maatwerk en (regel/ experimenteer)ruimte in de uitvoering. 

o Met veel mensen en wijken gaat het goed. Een aantal wijken heeft extra aandacht nodig. Door de 
coronapandemie staat de leefbaarheid in deze kwetsbare wijken extra onder druk. Versterken 
van bestaanszekerheid in onzekere tijden is hard nodig. Samenhang in interventies en fysieke en 
sociale investeringen (op het gebied van werk, onderwijs, veiligheid, gezondheid, leefbaarheid, 
duurzaamheid, hulpverlening), een langjarige inzet (alliantie van partijen), vernieuwende 
aanpakken (‘doorbraakinitiatieven') en innovatie in wet- en regelgeving is hard nodig. Om de 
leefbaarheid en veiligheid te vergroten en de sociale en economische veerkracht van de inwoners 
te versterken, is steun van het Rijk voor een integrale wijkaanpak (in de meest kwetsbare wijken) 
onmisbaar. Tilburg  NoordWest is een van de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden die onderdeel 
uitmaakt van het Nationale programma Leefbaarheid & Veiligheid waarvoor de minister voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening coördinerend is binnen de Rijksoverheid.  

 
Regionale en lokale ontwikkelingen: 

• Na het aantreden van de nieuwe colleges van B&W stellen de partners van BrabantStad (Breda, 
Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en de provincie Noord-Brabant) een nieuwe Stedelijke 
Agenda BrabantStad 2022-2026 vast.  

• De ontwikkelingen in BrabantStad plaatsen wij  in het perspectief van de actuele regionale dynamiek 
in Brabant waarbij er zich een nieuwe kaart van Brabant lijkt af te tekenen met stevigere posities van 
stedelijke regio's met de centrumsteden als trekkende kracht van de stedelijke regio's (bijv. Tilburg en 
Breda binnen de regio's Hart van Brabant en De Baronie). De provincie kan een rol vervullen in  de 
coördinatie/ afstemming tussen de stedelijke regio's.  

• Provincie Noord-Brabant ontwikkelt een beleidskader Toekomst openbaar bestuur dat eind 2022 
wordt vastgesteld (in aanloop naar de provinciale Staten verkiezingen in 2023). 

• Er is sprake van een steeds intensievere samenwerking in de 'tweestedenregio Tilburg-Breda' (Tilburg 
en Breda met beide stedelijke regio's Hart van Brabant en De Baronie). De samenwerking verdiepen 
en verbreden we. Ook nemen we daarin vernieuwende bestuurlijke samenwerkingsarrangementen 
mee. 

• Op basis van de landelijke en regionale dynamiek in Hart van Brabant aandacht hebben voor de rol als 
centrumgemeente van Tilburg. 

• Meer focus in de regionale samenwerking met een kern-/ keuzeagenda en een betere verankering van 
de positie van de raden in relatie tot democratische legitimatie (o.a. door een raadsadviescommissie 
Hart van Brabant). Lokaal opteren wij voor het instellen van een raadswerkgroep Regiozaken  met een 
vertegenwoordiging uit alle raadsfracties en een verbindende rol naar de raadsadviescommissie Regio 
Hart van Brabant en de regiogemeenten. 

• Regiogemeenten ervaren steeds meer knelpunten zoals gebrek aan capaciteit, expertise en middelen. 
Enkele kleinere regiogemeenten denken na over hun toekomst (zelfstandigheid) in relatie tot 
bestuurskracht.  

• Vernieuwing van de governance van het triple helix samenwerkingsverband Midpoint Brabant wordt 
voorbereid. 

• We werken aan een toetsingskader voor de governance van diverse soorten (regionale) 
samenwerkingsverbanden: daarmee zijn we beter in staat om aan de voorkant en op basis van een 
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expliciete afweging van doelen en ambities de vorm van samenwerking te bepalen (en of het 
betreffende samenwerkingsverband ons daarbij kan helpen) en de governance ervan vorm te geven.  

• Tilburg heeft voor  alle wijken en dorpen in gemeente Tilburg een wijk- of dorpsagenda. De wijk- en 
dorpsagenda bevat de wensen en belangen van de wijk/ dorp en die van de gemeente. De 
wijkagenda’s worden steeds in dialoog aangepast en verder ontwikkeld.. 

• In de PACT-alliantie werken we met partners aan doorbraakinitiatieven en plegen in samenhang 
interventies op het gebied van sociaal-veiligheid-fysiek-duurzaamheid-openbare ruimte in de drie 
PACT wijken (Tilburg Noord, Tilburg West en Groenewoud). De komende periode willen we onze 
aanpak doorontwikkelen naar ‘PACT 2.0’ (met een samenhangend programma, concrete doelen en 
mijlpalen, en plannen laten landen in de wijkagenda). 
De verbinding tussen wijkgericht werken, PACT-aanpak en inwonerparticipatie krijgt steeds meer vorm 
en is belangrijk voor de samenwerking met de stad.  

 
Stand van zaken 
Wat nodig is, is o.a. 

• Een goede netwerkpositionering en het vergroten van de relevantie van posities in het  netwerk is 
onontbeerlijk om via effectieve lobby steun van derden te verkrijgen. Investeren in duurzame 
samenwerkingsrelaties op alle niveaus (EU, Rijk, provincie, regio Hart van Brabant, BrabantStad, 
Breda/ De Baronie, Vlaanderen), met relevante samenwerkingspartners (bijv. Midpoint) en 
koepelorganisaties zoals VNG en G40. Maar de samenwerking gaat verder, namelijk ook met 
maatschappelijke partners, bedrijven etc. Het is maar net welke coalitie het meest geschikt is. 

• Duidelijke positiebepaling ten opzichte van regiogemeenten (in HvB) en in Brabant. Bezinnen hoe wij 
ons verhouden tot regiogemeenten in relatie tot bestuurskracht- en ten aanzien van de rol als 
centrumgemeente. 

• In gesprek gaan met regiogemeenten i.r.t. spanning ambities versus realisatie ervan als gevolg van de 
beperkt beschikbare capaciteit, expertise en middelen en de vraag wat de gemeente Tilburg daarin 
kan betekenen. 

• Investeren in goede netwerkposities en het vergroten van de relevantie van ons professionele 
netwerk (bestuurlijk, ambtelijk). 

• Lobby continueren op de majeure lobbythema's en bezien wat de meest geëigende coalities zijn om 
steun bij derden te verkrijgen. Inzet op alle schaalniveaus, inclusief Europa. Dit vergt wel een verdere 
professionalisering van de organisatie op het gebied van lobby.  

• Organiseren dat er cofinanciering beschikbaar is om deals/ akkoorden te kunnen sluiten of financiële 
impulsen vanuit Europa, het Rijk of van de provincie te kunnen matchen met onze eigen ambities en 
opgaven/ uitdagingen. 

• Investeren in vernieuwende vormen van participatie en medezeggenschap voor beleidsontwikkeling 
en in de uitvoering. 

• Meer aandacht nodig voor de uitvoerbaarheid van beleid en de menselijke maat daarin, zeker daar 
waar het om kwetsbare burgers gaat. 

• Regelruimte/ beleids- en experimenteerruimte ten behoeve van. vernieuwing en innovatie in 
beleidsuitvoering. 

• Investeren in continue dialoog met inwoners, organisaties, ondernemers in de wijken, dorpen en 
buurten om goed te weten wat er leeft en in wederkerigheid samen te werken aan oplossingen. De 
wijk- en dorpsagenda's vormen een waardevol instrument om het gesprek in de wijken en dorpen te 
voeren en helpt bij het bepalen van de gezamenlijke prioritering van maatregelen, investeringen en 
interventies. 

• Mandaat voor de omgevingsmanagers/ wijkregisseurs om flexibeler en proactief te kunnen opereren 
in de wijken, dorpen en buurten en in te spelen op de actuele dynamiek. 

• Langjarige, integrale wijkaanpak voor de PACT-wijken continueren en intensiveren (met steun van 
het Rijk) en meer verbinden met de 'reguliere' wijkaanpak voor de andere wijken/ dorpen (anders 
organiseren) en inwonerparticipatie. De doorbraakinitiatieven schalen wij waar mogelijk op/ en rollen 
deze uit en integreren wij (op onderdelen) in de vernieuwende werkwijze binnen de reguliere vormen 
van wijkgericht werken. Op deze manier kunnen wij leren van de innovatieve vernieuwende manier 
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van werken uit de PACT beweging en verbinden met de organisatie (intern) en andere partners 
(waaronder corporaties, welzijnswerk, onderwijs) nog steviger aansluiten. 

 
Wijkgericht werken: 

• Wijk- en dorpsagenda’s zijn gerealiseerd: de vraag uit de wijken en gemeentelijke opgaven komen 
hierin samen. Maar doorontwikkeling is nodig om de impact in de gebieden te versterken. 
Veelvoorkomende thema’s in de wijk- en dorpsagenda’s op dit moment zijn wonen (diversiteit en 
verdichtingsopgave), leefomgeving (schoon, groen, spelen, verkeer en mobiliteit), ruimtelijke / 
gebiedsontwikkelingen, sociale basis (voorzieningen, kwetsbaren, ouderen, ontmoeten, 
eenzaamheid), goede start (jongeren, onderwijs), economische vitaliteit, participatie (bewoners 
betrokken en initiatieven), veiligheid, duurzaamheid/ klimaatadaptatie.  

• Beweging naar gebiedsgericht werken is in gang gezet. Veel afdelingen ‘vormen zich om’ naar een 
meer gebiedsgerichte benadering. Vanuit een strategische Stedelijke Alliantie (stadsniveau) waarin de 
leading partners vertegenwoordigd zijn  en gevoed door een multidisciplinair gebiedsteam in iedere 
wijk, dat dichtbij en met bewoners en professionals in de wijken/ dorpen werkt aan de opgaves in de 
wijk- of dorpsagenda, is een betere aansluiting op het schaalniveau van de wijk of dorp mogelijk. 
Medewerkers van de beleidsafdelingen, uitvoerende afdelingen en vanuit de bedrijfsvoering  werken 
samen in een gebied. Hun opdracht is zich langdurig te verbinden met bewoners en partners in de 
wijk, hieruit de opgaves voor de wijk formuleren (waar nodig innoverend en grensverleggend), te 
vertalen in de wijk- en dorpsagenda’s en realisatie in gang te zetten. Integraal naar een gebied kijken 
en gebiedsgericht maatwerk leveren is dan beter mogelijk Het gebiedsteam werkt in wijkallianties 
samen met andere wijkpartners. Dit vraagt bij diverse afdelingen meer’ vrije ruimte’ in de formatie. De 
positie van de omgevingsmanager wordt steviger. De wijk- en dorpsafstemmingstafels (interne 
organisatie) ontwikkelen we verder voor een goede programmering en (realisatie) van de wijk- of 
dorpsagenda. De GROW doelen (Goede Start, Ruimte om te leven, Optimale kansen, Wereld die mij 
ziet) uit de Agenda Sociaal 013 blijven dus niet eenmalig met bewoners besproken maar worden 
doorontwikkeld in permanente verbinding. Het gaat om een ontwikkelopgave die aansluit bij wat 
bewoners kunnen en willen met ruimte voor experimenteren en leren (doendenken).  

• De wijk- en dorpsagenda’s die in een proces zijn opgesteld met de wijk en de wijkpartners, worden 
voor de realisatie omgezet in een programmatische opzet, waar het gebiedsteam aan werkt. Dit 
speelt in eerste instantie in Tilburg Noord en Tilburg West, en op kleinere schaal in Groenewoud. Het 
gebiedsteam wordt in dat geval versterkt met een programmamanager, die nauw samenwerkt met de 
omgevingsmanager, en met vaste projectleiders die het gebied kennen. De (rijks)middelen voor de 
grote opgaves worden in het gebiedsteam ondergebracht. 

• Koppeling van de wijkagenda’s aan de jaarlijkse begrotingscyclus, zodat de opgaves in de wijken ook 
daadwerkelijk leidend zijn en gerealiseerd kunnen worden. Voor de binnenstad hebben we deze stap 
al gemaakt. Voor de drie wijken met een PACT-aanpak hebben we een start gemaakt, waarna de 
andere wijken en dorpen snel volgen. 

• Slagvaardig budget helpt om snelle interventies te plegen (bijvoorbeeld in de openbare ruimte) en 
initiatieven van bewoners in beweging te krijgen. 

• Participatie: versteviging van wijk- en dorpsnetwerken en inwonerparticipatie. Het gebiedsteam 
werkt in Communities-of-Practice in een co-creatie met wisselende samenstellingen van betrokken 
inwoners en organisaties. Soms is de gemeente in de lead en vaak is de wijk of de organisatie in de 
lead. Extra budget om participatiedoelen vorm te kunnen geven zoals in het Actieplan 
Inwonerparticipatie opgenomen, waarbij tevens hoort dat enkele medewerkers hierin specialist 
worden. Ontwikkelen van een nieuwe passende governance voor initiatieven 

• Werken met data: we zijn inmiddels ver met de doorontwikkeling van de wijktoets, die komend jaar 
verder uitgewerkt wordt naar voor bewoners begrijpelijke overzichten en longitudinaal ingezet kan 
worden om te monitoren waar we staan 

• Administratieve en project/programma ondersteuning voor deze gebiedsteams is gewenst. 

• De lijn van gebiedsteams doorvertalen naar wijkdirecteuren, wijkwethouders en mogelijke 
gebiedsgerichte raadscommissies 

• Deze doorontwikkeling vraagt een permanent leertraject voor de organisatie en de medewerkers. 

• Specifiek punt van aandacht is de ontwikkeling van de buitengebieden (Stadsbos 013 en 
landschapspark Pouwels). Dit vraagt om steeds meer capaciteit van omgevingsmanagers en 
afdelingen. 



 

1.4 Samen en dichtbij 

 
Inventarisatie actuele onderzoeken 

• Studiegroep IFV, 2020, Als één overheid slagvaardig de toekomst tegemoet 
Eindrapport+studiegroep+IFV+Als+een+overheid+Slagvaardig+de+toekomst+tegemoet!.pdf 

• Raad van State, 2021, Voorlichting Interbestuurlijke Verhoudingen advies-van-de-raad-van-state.pdf 
(overheid.nl) 

• Leefbaarometer Leefbaarometer Home 

• Home - RegioAtlas brengt regionale samenwerking in kaart 

• Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018, ‘Een lokaal sociaal contract, voorwaarden voor een inclusieve 
samenleving’ Een lokaal sociaal contract | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl) 

• Raad voor Openbaar Bestuur, Adviesrapport Rust-Reinheid-Regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-
financiële verhoudingen, Den Haag, 2021.  Adviesrapport Rust-Reinheid-Regelmaat. Evenwicht in de 
bestuurlijk-financiële verhoudingen | Publicatie | Raad voor het Openbaar Bestuur 
(raadopenbaarbestuur.nl) 

• Herstel en perspectief in tijden van transitie. Stedelijke trends en opgaven voor 2022 e.v., Platform 31, 
juli 2021 Herstel-en-perspectief-in-tijden-van-transitie-Trendstudie.pdf (g40stedennetwerk.nl) 

• SCP, De sociale staat van Nederland op hoofdlijnen, 2020 De sociale staat van Nederland op 
hoofdlijnen. Kwaliteit van leven in onzekere tijden. | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau 
(scp.nl) 

• Van Slingelandtlezing door Kim Putters, 4 november 2021, Nieuwe bestuurscultuur begint bij herijking 
van het sociaal contract Nieuwe bestuurscultuur begint bij herijking van het sociaal contract | 
Toespraak | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl) 

• Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, 2021, Geef richting, maak ruimte! Geef richting, maak 
ruimte! | Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (rli.nl)  

• Manifest kwetsbare wijken (2020) en Oproep Dicht de kloof! (2021) van de burgemeesters van 15 
steden via Dicht de Kloof! (nprz.nl) 

Kadernota 
Onderstaande tekst heeft betrekking op de kadernota Publieke dienstverlening. 

 
Ontwikkelingen 
Majeure beleidsontwikkelingen op landelijk niveau 
Er verandert veel in en met betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening. Een aantal majeure 
(beleids)ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag. 
 
Vertrouwen van de burger in de overheid 
Het vertrouwen van de burger in de overheid staat onder druk, met name door de toeslagenaffaire. De 
gemeente, als meest nabije overheid, moet ervoor zorgen dat de inwoners van Tilburg wel vertrouwen hebben 
in de gemeentelijke (lokale) overheid. Goede, betrouwbare en transparante dienstverlening is de basis van 
vertrouwen in de overheid. Hieraan wordt landelijk gewerkt vanuit het programma Werken Aan de Uitvoering 
(WAU). Maatschappelijke vraagstukken worden ingewikkelder, maar de menselijke maat en de klant centraal 
staan in ons denken en doen voorop.. Er moet ook worden geïnvesteerd in inclusieve toegankelijke 
dienstverlening 
 
Samen Organiseren – Innovatieve dienstverlening 
We werken volgens de principes van Samen Organiseren. Samen Organiseren is vanuit gemeenten opgezet 
om een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening te realiseren. Samen Organiseren versnelt de vernieuwing en 
verbetering van de digitale dienstverlening. Vernieuwende concepten worden één keer ontwikkeld om het 
uiteindelijk bij zoveel mogelijk gemeenten toe te passen. We sluiten aan bij veranderingen die al binnen of 

https://www.overheidvannu.nl/documenten/rapporten/2020/09/10/eindrapport-studiegroep-ifv---als-een-overheid-slagvaardig-de-toekomst-tegemoet
https://open.overheid.nl/repository/ronl-ff3ef69a-f53c-48c5-a285-e94b9ff2d363/1/pdf/advies-van-de-raad-van-state.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-ff3ef69a-f53c-48c5-a285-e94b9ff2d363/1/pdf/advies-van-de-raad-van-state.pdf
https://www.leefbaarometer.nl/home.php
https://www.regioatlas.nl/
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2018/03/15/een-lokaal-sociaal-contract
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2021/03/11/adviesrapport-rust-reinheid-regelmaat
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2021/03/11/adviesrapport-rust-reinheid-regelmaat
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2021/03/11/adviesrapport-rust-reinheid-regelmaat
https://www.g40stedennetwerk.nl/files/2021-09/Herstel-en-perspectief-in-tijden-van-transitie-Trendstudie.pdf
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/09/10/kwaliteit-van-leven-in-onzekere-tijden.-de-sociale-staat-van-nederland-op-hoofdlijnen
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/09/10/kwaliteit-van-leven-in-onzekere-tijden.-de-sociale-staat-van-nederland-op-hoofdlijnen
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/09/10/kwaliteit-van-leven-in-onzekere-tijden.-de-sociale-staat-van-nederland-op-hoofdlijnen
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/11/04/uitvoerbaar-beleid
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/11/04/uitvoerbaar-beleid
https://www.rli.nl/publicaties/2021/advies/geef-richting-maak-ruimte
https://www.rli.nl/publicaties/2021/advies/geef-richting-maak-ruimte
https://www.nprz.nl/activity/dicht-de-kloof
https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10371032/2/ROTYS210026%20-%20Kadernota%20visie%20op%20dienstverlening%20met%20bijlage%20-%20wt%20LR
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buiten de organisatie zijn gestart of gerealiseerd. Continue aandacht voor innovatie van dienstverlening maakt 
van de gemeente een lerende organisatie die vloeiend meebeweegt met de wereld en stad waar zij voor werkt.  
 
Wetgeving 
Nieuwe wetgeving noodzaakt ons om onze dienstverlening steeds meer digitaal in te richten. De Wet 
modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) regelt dat burgers en bedrijven zaken die ze met de 
overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen het recht om officiële berichten, zoals bijvoorbeeld 
aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden en 
daarmee. De opgaves uit deze wet sluiten aan bij de omnichannel doelstellingen en doorontwikkeling van onze 
digitale dienstverlening genoemd in de kadernota publieke dienstverlening. 

 
Ontwikkelingen op lokaal niveau 
De gemeenteraad heeft op 14 juni 2021 de kadernota Publieke Dienstverlening (Visie op Dienstverlening 2021 - 
2026 De Reis naar Klantgedreven Dienstverlening) vastgesteld. Vanuit de Kadernota is een organisatie breed 
programma gestart dat de veranderbeweging behorende bij deze ambitie moet faciliteren. Hierbij richten we 
ons op drie thema’s: ons Dienstverlenings DNA, Omnichannel en Innovatie van Dienstverlening. 
 
We vertalen het landelijk beleid en ontwikkelingen via de kadernota Publieke Dienstverlening naar de lokale 
uitvoeringspraktijk. 
We zetten klantreizen in onze organisatie in die input zijn voor het verbeteren van onze dienstverlening. 
Daarnaast monitoren we continue de kwaliteit van onze dienstverlening op alle kanalen en bij alle teams met 
klantcontact. 
 

Stand van zaken 
Waar staan we in de kadernota? 
 

Wat hebben we gedaan 

Ons dienstverlening 
DNA 

o We voeren klantreizen uit in onze organisatie. 
o We hebben bewustwordingstrainingen ontwikkeld voor klantgedreven 

dienstverlening. 
o We hebben een standaard manier van klanttevredenheid meten ingevoerd 

bij een groot aantal afdelingen. 

Omnichannel 
strategie 

o We hebben een klantsysteem CRM aangekocht. 
o We hebben het klantsysteem binnen het KCC (DVL) en E&A 

accountmanagement geïmplementeerd. 
o Implementatie planning. 
o We hebben de landelijke referentiearchitectuur omnichannel opgesteld in 

samenwerking met de VNG. 

Innovatie en 
wendbaarheid 

o We hebben samen met de gemeenten Utrecht en Drechtsteden, in het 
kader van Samen Organiseren, de basis gelegd voor een virtuele assistent 
die inwoners kan helpen bij onze dienstverlening. 

o We hebben samen met de afdeling DIT  succesvolle proeven gedaan met 
RPA (Robotic Process Automation) en de inzet van RPA in onze organisatie 
structureel geborgd. 

o We hebben de basis gelegd voor een UX lab. 

 
Wat is er nog nodig om de gestelde doelen/streefwaarden te bereiken 
Het realiseren van de ambities genoemd in de kadernota klantgedreven dienstverlening vraagt een 
gemeentebrede uitrol waar de komende jaren aan gewerkt moet worden.  
 

Waar zijn we mee bezig?  

Ons dienstverlening 
DNA  

o We ontwikkelen inspiratiesessies en E-learning die erop gericht zijn dat 
medewerkers klantgedreven gaan werken 

o We voeren gemeentebrede klantreizen uit waarbij de aanbevelingen en 
adviezen bij dragen aan klantgedreven dienstverlening 
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o We meten (met de inzet van de KlantContactMonitor, KCM) continu de 
klanttevredenheid. Deze methode rollen we verder uit over de organisatie 
en ontwikkelen we door.  

Omnichannel 
strategie 

o We werken aan noodzakelijke versteviging van het fundament, zoals 
architectuur en privacy. 

o We rollen het klantsysteem uit meer afdelingen. 
o We starten projecten om basisvoorzieningen te realiseren voor het 

integraal klantbeeld. 
o We breiden functionaliteiten uit, zoals ontsluiting van andere kanalen zoals 

live chat en videobellen . 

Innovatie en 
wendbaarheid 

o We gaan inwoners betrekken bij het vormgeven van onze dienstverlening 
door de realisatie van een UX- lab 

o We ontwikkelen de virtuele assistent samen met meerdere organisatie 
door voor de inzet in meerdere kanalen en bij meerdere producten. 

o We bereiden een proef voor met een digitale balie voor inwoners en 
bedrijven 

 
Wat vraagt dit? 
We moeten de komende jaren nog veel doen om de beweging naar klantgedreven dienstverlening uit te rollen 
over de volle breedte van onze organisatie. Op dit moment komen we als organisatie zowel kwalitatief als 
kwantitatief te kort om de ambitie met de huidige middelen (formatie/budgetten/ICT) te realiseren. De 
komende jaren gaan we investeren in het ontwikkelen van kennis en kunde binnen de eigen organisatie. 
 
We verwachten de komende 5 jaar te moeten investeren om de vastgestelde doelen uit de kadernota 
Klantgedreven Dienstverlening waar te maken (t/m 2026, zoals de kadernota beschrijft). In 2021 hebben we 
met toegekende incidentele budgetten een basis van het klantsysteem neergezet, vanaf 2022 is vooralsnog 
geen structureel budget beschikbaar voor doorontwikkeling beschikbaar. Doorontwikkeling is noodzaak om 
interne ambities en maatschappelijke veranderingen die op ons af komen te kunnen vertalen naar 
uitvoerbaarheid en wendbaarheid. 

 
Inventarisatie actuele onderzoeken 
• Versterking gemeentelijke dienstverlening naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie 

Kinderopvangtoeslag (POK) | VNG 

• Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer - 
Digitale Overheid 

• Overheidsbrede Werkagenda voor de publieke dienstverlening | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 

• 20190723-positionpaper-dienstverlening.pdf (vng.nl) 

• Omnichannel-dienstverlening | VNG Realisatie 

• Digitale inclusie | VNG 
  

https://vng.nl/brieven/versterking-gemeentelijke-dienstverlening-naar-aanleiding-van-de-parlementaire-ondervragingscommissie-kinderopvangtoeslag-pok
https://vng.nl/brieven/versterking-gemeentelijke-dienstverlening-naar-aanleiding-van-de-parlementaire-ondervragingscommissie-kinderopvangtoeslag-pok
https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/wetgeving/wet-modernisering-elektronisch-bestuurlijk-verkeer/
https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/wetgeving/wet-modernisering-elektronisch-bestuurlijk-verkeer/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/25/bijlage-kamerbrief-wau-werkagenda-en-actielijst
https://vng.nl/files/vng/20190723-positionpaper-dienstverlening.pdf
https://www.vngrealisatie.nl/producten/omnichannel-dienstverlening
https://vng.nl/publicaties/digitale-inclusie
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Wat doen de afdelingen binnen de gemeente? 
 
Bestuurszaken (ca. 55 medewerkers) 
We zijn trots op Tilburg en werken enthousiast aan de verdere ontwikkeling van onze stad. Binnen de 
gemeentelijke organisatie ondersteunt de afdeling Bestuurszaken het bestuur van de gemeente Tilburg in haar 
dagelijkse werk, bij haar besluitvorming, in het bouwen en onderhouden van relevante netwerken in en buiten 
de stad en bij het zijn van een betrouwbare en controleerbare overheid voor haar inwoners. De afdeling 
ondersteunt de gemeentesecretaris, directie en organisatie in hun werk voor het bestuur.  
 
Brabants Afval Team (ca. 150 medewerkers) 
De afdeling BAT (Brabants Afval Team) is verantwoordelijk voor afvalinzameling in Tilburg en draagt zorg voor 
een duurzame verwerking van de afvalstoffen. Mede hierdoor geven wij vorm aan een Circulaire Economie. Per 
jaar wordt ruim 100 miljoen kilo huishoudelijk- en bedrijfsafval verzameld en zijn er 140.000 bezoeken van 
inwoners aan de milieustraat. Het BAT zorgt er ook voor dat terreinen waar evenementen worden 
georganiseerd na gebruik weer schoon zijn. Duurzaamheid is een belangrijk punt, 'Tilburg van afval naar 
grondstof'. Dat betekent dat de nadruk ligt op afvalscheiding aan de bron en het stimuleren van hergebruik. 
Vanzelfsprekend is hierbij een afweging nodig van kosten, dienstverlening en milieu. Naast dat de afdeling BAT 
de afvalgerelateerde zorgtaken binnen Tilburg voor haar rekening neemt is de afdeling ook actief binnen de 
regiogemeenten Hart van Brabant op het gebied van afval en grondstoffen en is er een NV BAT Bedrijven die de 
commerciële klanten voor haar rekening neemt. 
 
Communicatie (ca. 40 medewerkers) 
Met ruim 222.000 inwoners is Tilburg de zevende stad van het land. Om al deze mensen goed en snel te 
helpen, luistert de afdeling Communicatie goed naar wat inwoners te zeggen hebben. Communiceren met onze 
inwoners en ondernemers is belangrijk. Daarin heeft de afdeling Communicatie een ondersteunende en 
prominente rol. De afdeling Communicatie richt zich onder andere op communicatiestrategie, participatie, 
interne communicatie en beleidscommunicatie.  
 
Data, Informatie en Technologie (ca. 225 medewerkers) 
‘Data, Informatie en Technologie (DIT)’: de naam vertelt eigenlijk al waar de afdeling DIT zich mee bezighoudt. 
De afdeling beheert verschillende (cloud)platformen, zoals Microsoft, Citrix en Oracle, en biedt deze aan voor 
de gemeentelijke organisatie. Daardoor kunnen alle medewerkers fijn en veilig werken, samenwerken en data-
analyses uitvoeren. De platformen zorgen ervoor dat de geautomatiseerde dienstverlening aan de stad en aan 
de organisatie betrouwbaar en efficiënt verloopt. 
 
Afdeling DIT adviseert de organisatie ook over hoe om te gaan met de snel veranderende technologische 
ontwikkelingen. En brengt deze ontwikkelingen samen met de behoeften van inwoners, ondernemers, partners 
en de organisatie. Daarnaast verzamelt en beheert de afdeling belangrijke basisgegevens van de stad. Deze 
worden geanalyseerd, geïnterpreteerd en verrijkt tot waardevolle informatie die de basis vormen van onze 
gemeentelijke dienstverlening. DIT zorgt er ook voor dat (digitale) informatie goed en veilig bewaard wordt, 
zodat de informatie ook in de toekomst vindbaar en bruikbaar is.  
 
Dienstverlening (ca. 210 medewerkers) 
Wie bij de gemeente Tilburg terecht komt met vragen of wensen, komt allereerst in contact met de 
medewerkers van de afdeling Dienstverlening. Voor burgers en bedrijven vormt deze afdeling de centrale 
ingang van de gemeentelijke organisatie. Klantgerichtheid en klantvriendelijkheid staan natuurlijk voorop. De 
medewerkers zorgen ervoor dat de diensten goed toegankelijk zijn. Of het nu gaat om de balies in de 
Stadskantoren, de telefonische bereikbaarheid of de beschikbaarheid van digitale informatie en digitale 
transacties. Jaarlijks bezoeken zo’n 90.000 mensen de stadswinkels en zij geven een 8,5 als waarderingscijfer 
voor de dienstverlening stadswinkels.  
 
De afdeling bestaat uit een aantal clusters, waaronder het klantcontactcenter, een cluster gericht op 
vergunningen (denk aan bouwvergunningen, evenementenvergunningen of vergunningen in het kader van de 
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drank- en horecawet) en ook een cluster gericht op maatschappelijke ondersteuning. De uitvoering van de 
Jeugdzorg en AWBZ zijn taken van het cluster maatschappelijke ondersteuning, evenals de uitvoering van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (ongeveer 10.000 aanvragen per jaar en 850 maatwerkarrangementen 
per 10.000 inwoners).  Loket Z is de frontoffice van MO. Het is onderdeel van een samenwerkingsverband met 
verschillende partners binnen en buiten de organisatie zoals GGZ, MEE, IMW en de afdeling Werk & Inkomen. 
Samen vormen zij 'De Toegang'. Daarnaast richt de afdeling zich op regionale dienstverlening.  
 
Economie & Arbeidsmarkt (ca. 75 medewerkers) 
De afdeling Economie & Arbeidsmarkt streeft, samen met collega's en partners in ons netwerk, naar een 
duurzame en slimme economie, een gezonde en inclusieve arbeidsmarkt en een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat. De afdeling zet zich in om het Tilburgse bedrijfsleven te ondersteunen en 
arbeidsmarktperspectief te bieden aan onze inwoners, om zo meer welvaart en welzijn voor onze ondernemers 
én inwoners te realiseren. De afdeling houdt zich bezig met het schrijven van beleid, ondernemersadvies, 
promotie, acquisitie en accountmanagement. Daarnaast valt ook de VVV onder deze afdeling. 
 
Faciliteiten (ca.130 medewerkers) 
De medewerkers van de afdeling Faciliteiten zorgen voor goede werkruimtes, een passende inrichting, een 
veilige werkomgeving, telefoon en digitale werkplek. Het gemeentelijke wagenpark, de dienstfietsen en 
post/repro zijn ook hun verantwoordelijkheid. Wie secretariële ondersteuning nodig heeft krijgt deze van de 
afdeling Faciliteiten. En (interne) verhuizingen verlopen zo geruisloos mogelijk met de inzet van de 
medewerkers van deze afdeling. Kortom, voor een aangename en functionele werkomgeving zijn de collega's 
van Faciliteiten beschikbaar. 
 
Juridische Zaken en Inkoop (ca. 70 medewerkers) 
De afdeling Juridische Zaken en Inkoop ondersteunt en adviseert het gemeentebestuur en de afdelingen 
binnen de organisatie. De medewerkers passen perfect bij het karakter van de stad Tilburg, ze zijn innovatief, 
(pro)actief en ondernemend. Zo zitten de juristen en inkoopadviseurs al vroeg in het proces bij de 
beleidsmakers aan tafel, waarbij het vaak gaat om strategische, gevoelige en complexe dossiers. Of het nu gaat 
over de WOZ-waarden, vergunningen, hennepteelt, omgevingsrecht, personele bezwaren, huurrecht, 
aanbestedingsrecht of aansprakelijkheid, de afdeling vormt het juridisch geweten van de gemeente. Dankzij 
hun inbreng kunnen dure en tijdrovende bezwaar- en beroepszaken nogal eens worden voorkomen. 
Vanzelfsprekend behoort het afhandelen van dit soort zaken ook tot de taken van de afdeling. Naast juridische 
zaken is ook inkoop in deze afdeling belegd. Van vastgoed tot jeugdhulp, van groenvoorziening tot ICT-
dienstverlening en van beveiliging tot waterzuivering. De gemeente Tilburg koopt jaarlijks voor zo’n € 575 
miljoen aan producten en diensten in. De gemeente is op dit gebied volop in ontwikkeling. Een van deze 
ontwikkelingen is de inrichting van een centrale inkooporganisatie die de volledige inkoop voor de gemeente 
regelt. 
 
Planning & Control (ca.135 medewerkers) 
De afdeling Planning en Control stelt de organisatie in staat om te sturen op een gezonde financiële balans 
tussen de ambities van de stad en de beschikbare middelen en brengt de inhoud van het gemeentelijke beleid 
en de euro's bij elkaar. Dit doen zij door advisering gebaseerd op een betrouwbare financiële administratie 
binnen de kaders van wet- en regelgeving. Externe ontwikkelingen en klantbehoefte vragen om een gedurfde 
aanpak en dagen uit om slim, innovatief en wendbaar te opereren. Op basis van financiële expertise zorgen ze 
voor begrijpelijke, toepasbare kaders en dragen bij aan het realiseren van de opgaven in de stad. Een 
onderdeel van deze afdeling is ook het team Terugvordering Uitkeringen en BBZ. 
 
Personeel & Organisatie (ca. 45 medewerkers) 
De afdeling Personeel & Organisatie is een ondersteunende afdeling. De afdeling draagt bij aan het goed 
functioneren van de organisatie en medewerkers. Als organisatie zetten we talenten in daar waar de opgave er 
om vraagt en zo spelen we in op de veranderingen in de stad en daarbuiten. De afdeling adviseert en 
ondersteunt op het gebied van brede organisatieontwikkelingen, personele vraagstukken, draagt zorgt voor het 
personeelsbeleid, onder andere op het gebied van leren en ontwikkelen, mobiliteit en vitaliteit en ook op 
allerlei P&O processen zoals de personeels- en salarisadministratie, werving en selectie en 
ziekteverzuimregistratie.  
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Programma-, project- & interim-management (ca. 120 medewerkers) 

De professionals van de afdeling Programma-, Project- & Interimmanagement kom je overal in de stad en 
organisatie tegen. Denk aan projecten op het vlak van stedelijke ontwikkeling, de openbare ruimte of ICT. 
Projectmatig en programmatisch werken is belangrijk in de gemeentelijke organisatie en de afdeling PPI heeft 
tot taak om dit, in samenwerking met anderen, verder te professionaliseren. Door het uitvoeren van diverse 
opdrachten neemt kennis en ervaring binnen PPI toe. Deze kennis en ervaring wordt meegenomen naar een 
volgende opdracht en zo helpt de afdeling PPI mee aan de doorontwikkeling van de stad en de organisatie.  
 
Raadsgriffie (ca. 10 medewerkers) 
De raadsgriffie heeft als taak de raad te faciliteren zodat de raad zijn werk als volksvertegenwoordiger, 
kadersteller en controleur optimaal kan uitvoeren. De raadsgriffie houdt zich bezig met de procedurele, 
procesmatige en inhoudelijke ondersteuning van de raad, de raadswerkgroepen en de informatie- en 
debatbijeenkomsten van de raad. De raadsgriffie vervult een spilfunctie in de relatie van de raad met het 
college, de ambtelijke organisatie en de buitenwereld, onder meer ten aanzien van de informatievoorziening 
voor de raad, Daarnaast is de raadsgriffie het aanspreekpunt voor vragen naar ambtelijke ondersteuning van de 
raad en de individuele raadsleden. 
 
Ruimte (ca. 100 medewerkers) 
De afdeling Ruimte staat voor de uitdaging om de ambities in het ruimtelijk domein te realiseren, zodanig dat 
de stad Tilburg zich in ruimte en tijd evenwichtig kan ontwikkelen. Van belang is dat het vestigingsklimaat past 
bij de zevende stad van het land en dat de leefbaarheid voor de burgers optimaal is. De doelen richten zich o.a. 
op wonen, werken, winkelen, milieu, bereikbaarheid, duurzaamheid en natuur. De afdeling Ruimte is 
verantwoordelijk voor de fysieke ontwikkeling van de stad in haar regionale context en voor de coördinatie van 
het beheer en onderhoud van de stad. De afdeling bestaat uit de teams mobiliteit & energie, natuur water & 
ondergrond, ondersteuning, ruimtelijke plannen en  stedelijke ontwikkeling. 
 
Ruimtelijke Uitvoering (ca. 110 medewerkers) 
Ruimtelijke Uitvoering heeft zich als afdeling ontwikkeld als een regisseur voor het beheer van de openbare 
ruimte in de stad. Bij de uitvoering van dat beheer werken zij nauw samen met marktpartijen. Om die regie 
goed te kunnen doen, kennen de medewerkers van Ruimtelijke Uitvoering de stand van zaken in de openbare 
ruimte en zijn het professionals in het zorgen voor 'een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau tegen zo laag 
mogelijke kosten'. Ruimtelijke uitvoering is de regisseur van de uitvoering van bestekken en contracten en het 
lang cyclisch beheer, waarbij Ruimtelijke Uitvoering met integrale projecten het beheer en de nieuwe aanleg 
van de openbare ruimte regisseert. Naast samenwerking met en uitvoering door de markt moet Ruimtelijke 
Uitvoering in nauwe samenwerking met de afdelingen Veiligheid & Wijken, Ruimte, Sociaal en PPI zorgen voor 
burgerparticipatie in het beheer van de openbare ruimte evenals het realiseren van sociale doelstellingen 
 
Sociaal (ca. 80 medewerkers) 
Voorwaarden creëren om inwoners zelfredzaam en veerkrachtig te maken, stimuleren dat alle Tilburgers zo 
veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en de ruimte krijgen zich te ontplooien: dáár houdt de 
afdeling Sociaal zich mee bezig. Dit doen zij door beleid te ontwikkelen, actief de regierol te pakken waar nodig, 
advies te geven en te faciliteren. Afdeling Sociaal signaleert ontwikkelingen in de samenleving waar zij op 
inspelen en richting aan geven, samen met de partners. De medewerkers maken beleid op het gebied van 
cultuur, sport, gezondheid, onderwijs, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Door de ontwikkeling van 
de 'participerende overheid' is naast beleid maken ook processturing belangrijk geworden. Veel wordt 
overgelaten aan, of ontwikkeld in samenwerking met partners in de stad of andere gemeenten in de regio. De 
afdeling werkt vanuit de teams bedrijfsvoering & cultuur, ondersteuning en zorg en sociale basis & 
ontwikkeling. 
 
Sportbedrijf (ca. 350 medewerkers) 
Sportbedrijf Tilburg stimuleert zoveel mogelijk inwoners van Tilburg om sportief en recreatief in beweging te 
komen en te blijven. Het Sportbedrijf wil zorgen voor kwalitatief goede sportvoorzieningen en voldoende 
diversiteit en daarnaast steken zij energie in het stimuleren van sportdeelname in de stad voor alle 
doelgroepen. Het Sportbedrijf is koploper in sport, bewegen en recreatie en beheert en exploiteert de meeste 
sportaccommodaties in Tilburg. Jaarlijks bezoeken ca. 450.000 bezoekers de zwembaden, 100.000 de ijsbaan 
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voor recreatief gebruik. De afdeling bestaat uit de teams exploitatie zwembaden, sportstimulatie (denk aan 
buurtsport, beweegteam onderwijs, aangepast sporten, verenigingen), ondersteuning en control. 

Vastgoedbedrijf (ca. 35 medewerkers) 
Door de inzet van de waarde van grond, gebouwen en kennis van vastgoedontwikkeling worden de ruimtelijke 
ambities van de stad mede mogelijk gemaakt. Het Vastgoedbedrijf beheert en exploiteert de gronden en 
gebouwen die eigendom zijn van de gemeente. De aan- en verkoop van gronden is hier onderdeel van. Voor 
wat de gebouwen in eigendom betreft, zorgt de afdeling voor het onderhoud en de verhuur, maar ook voor 
verkoop en als dat noodzakelijk is voor sloop. Het Vastgoedbedrijf is daarnaast ook binnen én buiten de 
gemeentelijke organisatie betrokken bij het proces van gebieds- en vastgoedontwikkeling; als opdrachtgever, 
of als deskundige en adviseur. 

Veiligheid en Wijken (ca. 250 medewerkers) 
De afdeling Veiligheid & Wijken werkt aan het vergroten van de fysieke en sociale leefbaarheid en veiligheid 
van de stad. De medewerkers doen dit door wijkgericht te werken, informatie te verzamelen en te analyseren, 
door toezicht en handhaving en een persoonsgerichte aanpak (ook in complexe casuïstiek). Daarnaast 
ontwikkelt de afdeling beleid op actuele thema's, zoals de aanpak van ondermijnende criminaliteit en 
radicalisering. De afdeling is ook trekker van een aantal gemeente brede opgaven zoals het wijkgericht werken, 
het proces voor(burger-)initiatieven uit de stad en de gemeentelijke crisisorganisatie. Een breed scala aan 
werkzaamheden dus met zowel uitvoeringstaken als beleids- en strategische opgaven. Essentieel hierbij is het 
verbinden en samenwerken met burgers, ondernemers en instellingen in de stad, maar ook met collega's 
intern. Medewerkers van Veiligheid & Wijken zijn het anker in de wijk en weten wat er speelt in de 
(multiculturele) samenleving, in de eigen stad, maar ook bij andere grote steden, ministeries en andere 
ketenpartners. De afdeling bestaat uit de teams toezicht en handhaving, toezicht sociaal domein, veiligheid, 
intelligence en beleid, leerplicht/Regionaal Meld- en Coördinatie punt (RMC), stadstoezicht, complexe 
casuistiek & re-integratie en Wijken. 

Werk & Inkomen (ca. 280 medewerkers) 
Het doel van de afdeling Werk & Inkomen is om burgers zo lang mogelijk te laten meedoen in de samenleving. 
Zij hebben de opgave om efficiënte en effectieve dienstverlening vorm te geven waarin maximaal aansluiting 
wordt gezocht en gevonden bij de behoefte van werkgevers in de arbeidsmarkt, in de stad en de in de 
individuele klant aanwezige kracht. De gemeente voert uit of zorgt dat deze activiteiten door (contract)partners 
worden uitgevoerd. 
De afdeling houdt zich bezig met het matchen van individuele vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, diagnose, 
re-integratie, inburgering, schuldhulpverlening en inkomensverstrekking. De afdeling bestaat uit teams 
Inkomensbeheer, klantregie, ondersteuning, onderzoek, training & coaching, verbindende schakels en 
inburgering, schuldhulpverlening, uitkeringsbeoordeling, werkgeversdienstverlening en backoffice. 
In de begroting zijn kengetallen te vinden maar als we kijken naar de participatiewet dan gaat het jaarlijks om 
ca. 4.000 aanvragen voor levensonderhoud, een instroom van ca. 2.000 in de participatiewet, uitstroom naar 
werk van ca. 600 en ca. 7.000 uitkeringen in het kader van de participatiewet. 
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