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Voorbereiding nieuwe raads7 en collegeperiode
1. Trends ,en.dntwikkelingen - verkenning van opgaven voor
Dordrecht en DreChtsteden
2.

Studie Platform 31

Geacht bestuur,
'Op 19 Maart 2014 vinden de v,olgende gemeenteraadsverkiezingen
plaats U bereidt zich Met uw af deling voor op deelname aan deze
verkiezingen.
In onze ambtelijke organisatie werken we op div erse manieren aan de
voorbereidingen v oor de 'nieuwe raads- en tollegeperiode. Naast het
faciliteren van het proces van de Verkiezingen zelf, zijn 'dat bijvoor=beeld
zaken rondom zorgvuldige (inf ormatie)ov erdracht, collegevorming én
inwerkprogramma'S. Daarnaast zijn we begin dit jaar geStart met een
analyse Van Trends en ontwikkelingen voor onze stad, ter voorbereiding
Op de nieû We r ads- en collegèperiode.
Met genoegen presenteer ik u bijgaand het resultaat v an déze analyse.
:Door de ambtelijke organisatie is een v ertaling gemaakt v an een aantal
trends'en ontwikkelingen naar de betekenis hierv an v oor stad en regio.
W e gev en een beschouwing op Vijf hoof dopgav en voor Dordrecht, die de
'komende jaren prominent zullen zijn bij de .ontW ikkeling ,v n onze Sta:c1
en regio.
Bijgaand stuUr ik :U obk de trendstudie die is opgesteld dddr Platform 31,
'in samenwerking met de G32 en een .áantal grdté steden (W aar o
- nder
Dordrecht) ; "Steden, in onzekere en turbulente tijden: .trends,ontwikkelingen én uitdagingen voor 2014
. Dit .document bevat een
algemene duiding v an trends die relevant zijn voor Steden. Liet bev at
een uitgebreide en overzichtelijke 'analyse, gericht op het fysieke,
sociale, 'economische en bestuurlijke domein.
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E y,stuij@dordrecht.n1
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.0 eidé documenten kunt- u benuttei in. uw Voorberéidingén vOof dé
nieuwe ráadsperiode. Het is het resultaat van ,de samenbundeling Van
de denkkracht in onze organisatie en de: samenwerking met partners en
.andere stedën.

pé ¶studiès . beStaan uit informatieve;

beschouwende teksten, die dódr
te voorzien zijn Van politieke :betekenis. Het is nadrukkelijk een analyse
op hoof dlijnen en geen allesomvattende studie waar de ont wikkelingen
op elk afzónderlijk beleidsterrein in kaart zijn gebracht.

:Ik wens ü ve l irispitatie tbe vanuit deze studies en wens u succes bij.
uw verdere voorbereidingen.

Met vriendelijke groet,

Namens de ambtelijke organisatie,

der. Kraan,.
Gemeentesecretaris Dordecht
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Trends en ontwikkelingen
Verkenning van vijf hoofdopgaven voor de stad Dordrecht & regio Drechtsteden

Aangeboden aan de raads- en commissieleden en het bestuur van de
lokale af delingen van de politieke f racties in Dordrecht
Juli 2013
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1. Vooraf
Het is een interessante tijd om aan de stad te werken. Disciplines en partijen staan in een nieuwe
verhouding tot elkaar. Ook de rol van de overheid verandert. Gemeenten doen steeds meer een
beroep op eigen verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke
instellingen.
Vraagstukken van vandaag (én morgen) raken sterker verweven met elkaar en vragen een
integrale aanpak. Het gaat om maatschappelijke vraagstukken die niet meer (alleen) binnen de
kokers van de overheid opgelost kunnen worden.
Daarnaast komen een aantal autonome trends en ontwikkelingen op lokale overheden af, waar
geen primaire invloed op kan worden uitgeoefend, maar die wel van grote betekenis zijn voor de
ontwikkeling van stad en regio.
Door de ambtelijke organisatie is daarom een analyse gemaakt van trends en ontwikkelingen, met
daarbij een vertaling naar stad en regio. We hebben dit opgezet omdat we het belangrijk vinden
een goed beeld te hebben van deze ontwikkelingen én de betekenis hiervan voor Dordrecht en de
regio. Daarbij hebben we de samenwerking gezocht met Platform 31 en een aantal andere
steden.

Trends en ontwikkelingen
De analyse is gebaseerd op zes min of meer autonome trends én de veranderende rol van de
overheid:

Digitalisering samenleving
Eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid & zelfvoorzienendheid. Opkomst kleinschalige
lokale initiatieven ("klein is het nieuwe groot')
Grenzen aan de economische groei
Demografische trends
Veranderende schaalniveaus (globalisering, lokalisering)
Planet, Profit People en Duurzaamheid
Veranderende rol van de overheid
Voor meer achtergrondinformatie en een uitgebreide analyse en duiding van deze trends en
ontwikkelingen verwijzen we naar de studie van Platform 31. In deze studie komen de genoemde
trends (en trendbreuken) terug in de beschouwing op het fysieke, sociale, economische en
bestuurlijke domein.

Opgaven voor Dordrecht
In dit document beven we een verkenning op vijf hoofdopgaven voor Dordrecht,
die de
komende jaren prominent zullen zijn bij de ontwikkeling van onze stad en regio. Deze
hoofdopgaven zijn door ons in verbinding gebracht met de trends en ontwikkelingen. Het
eindresultaat hiervan is verwerkt in vijf 'sheets':
1. Economie en arbeidsmarkt
2. Stedelijke ontwikkeling
3. Binnenstad
4. Duurzaamheid
5. Van Verzorgingsstaat naar Participatiestad
We geven een beschouwing van de genoemde hoofdopgaven, waarbij we dilemma's en uitdagingen
in beeld brengen. Samen met de trendstudies zijn deze door u te gebruiken in uw politieke duiding
van trends en ontwikkelingen. We presenteren nadrukkelijk geen kant en klaar oplossingen (als die
er al zouden zijn), maar schetsen vanuit onze kennis en ervaring de in onze ogen belangrijke
vraagstukken en dilemma's voor de toekomst. Uiteindelijk is het aan het stadsbestuur om keuzes
te maken en die samen met de organisatie te vertalen in adequaat beleid en de uitvoering daarvan.
Wij denken dat een goed beeld van deze trends en opgaven voor Dordrecht daaraan kan bijdragen.
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Veranderende rol van de overheid
Waar de overheid in het verleden een sterk sturende rol had, zien we in toenemende mate dat zij
slechts één van de spelers in een ketens van partners is in de stad. De directe invloed neemt
daardoor soms af.
Vanuit de samenleving zien we een toenemende vraag naar maatwerk en flexibiliteit in plaats van
generieke oplossingen. Dit levert nieuwe vraagstukken op: hoe gaat de overheid om met het geven
van vertrouwen aan initiatieven uit de stad, met mogelijk maken en ruimte bieden, ook wanneer
niet alles één op één te toetsen is aan beleid. Zijn we in staat om los te laten en wie heeft dan de
eindverantwoordelijkheid? Hoe sturen we op incidenten?
Platform 31 schetst in het laatste hoofdstuk van zijn trendstudie "Verbindende trends en
ontwikkelingen" de veranderende rol van de overheid als volgt:

"Toch blijft er een belangrijke rol voor de overheid. Met duidelijke strategische doelen, inspirerende
streefbeelden en duidelijke randvoorwaarden en spelregels geeft de overheid ruimte aan de
investeringen, de creativiteit, de kennis, het leervermogen en de reactiesnelheid van de
samenleving. Vanuit het besef dat de overheid de oplossing niet heeft, dat de samenleving
complex is, de sturingsmacht te beperkt, de opgave te groot, en dat er voor allerlei ingewikkelde
maatschappelijke vraagstukken geen recept, marsroute, voorbeeld of bewezen instrumenten
zijn, ..."

Wij wensen u veel leesplezier!
Namens de ambtelijke organisatie van de gemeente Dordrecht,
M.M. van der Kraan,
Gemeentesecretaris
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vi kkeli ng'
Korte om sc hrijving h uidige rol gem eente
' k ! ~
Do rd re ch t
g van de economische crisis heeft grote gevolgen voor
2. gi o. Het realiseren van woningbouwprojecten gaat vele ; De gem eente stuurt op de stedelijke ontwikkeling
door het bepalen van de bestem ming van de grond
J o r d e n opgeschort of het program ma moet ingrijpend
en kan daarbij m aatschappelijke doelen nastreven.
-s en woningcorporaties kunnen door de marktsituatie
Deze regelende rol wordt ondersteund door coniet meer aan hun verplichtingen of doelstellingen
productie: door sam enwerkingsovereenkomsten met
:wikkeling voor lange tijd grotendeels stil te komen
(nu veelal grote) ontwikkelaars worden gewenste
gebiedsontwikkelingen gerealiseerd en
ontwikkelingen gefaciliteerd en gestimuleerd. Als
rikkelingen door of in gang te zetten: er dreigt teveel
grondeigenaar kan de gem eente door gronduitgifte
Annenstad. De behoefte aan woningen die m akkelijk
ontwikkelingen bevorderen/faciliteren, maar ook (in
!woner neem t toe. Burgers willen steeds meer zelf doen
gunstige tijden) inkom sten genereren wat ook weer
o wordt zelfbouw populairder. Ook wordt meer en meer
kan worden ingezet om m aatschappelijke doelen te
men en voorzieningen, die m eer passen bij de
3italisering) die onverminderd voortschrijdt.

realiseren.

s voor deze Dordtse opgave
Eventuele dilem m a's?
zal voorlopig niet opgelost zijn. Als er al verbeteringen optreden
van het begin van dit millennium zal herleven.
gebiedsontwikkeling m oeten bijstellen. Niet alles kan m eer worden
nijn.
e beperkte afzetm ogelijkheden en beperktere
-poraties hebben nog lang veel beperktere m iddelen om
:e moet op zoek naar andere partners om toch ontwikkelingen te

uinigingen van de rijksoverheid hebben ook gevolgen voor de groep
svesting kan daardoor toenem en. Tegelijk vertraagt ook de aanpak in
ële problemen. De onzekere positie van de corporaties als gevolg van
)an bij. Gezien de vele onzekerheden is het moeilijk hier goed op te

Corporaties hebben veel minder
financiële middelen voor
herstructurering. Maar ook de
gemeente is momenteel niet in de
positie om dit gat op te vullen.
Doelstellingen kunnen na nieuwe
prioritering wellicht gehandhaafd
worden, maar het tempo waarin ze
gerealiseerd kunnen worden zal

, aanzienlijk veranderen.
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evingseconomie, inspelen op vergrijzing, nieuwe toeristische
ischalige gebiedsontwikkelingen. De historische binnenstad en
mogelijkheden. Kansen liggen er voor nichemarkten. De Drechtsteden
de m aritieme sector.
en m oet worden voortgezet, maar tempo en prioriteiten zullen
men uitvoeren terwijl niet gelijktijdig voldoende nieuwbouw kan
3 n d ig.
aam h eid, zel fvoo rzie nend heid
door dat de overheid steeds m inder de problem en oplost of
-e woorden: de burger is aan zet: m et elkaar organiseren van
met buurtgenoten de buurt verbeteren, zelf je huis ontwerpen of
woonvoorziening ontwikkelen voor de tijd dat je hulpbehoevend

werkwijze van de gem eente. In plaats van zoveel mogelijk bepalen
?.ruit kom t te zien, bepaalt de gemeente alleen de randvoorwaarden
-nem ers overgelaten, door waar gewenst stim ulerende maatregelen te
; van sam enwerkingsovereenkomsten m et grote ontwikkelaars veel
<leine ontwikkelaars, met m eer flexibiliteit in de ontwikkeling. Meer
e omstandigheden in plaats van grote gebiedsontwikkelingen die een
past ook niet bij de trend van eigen verantwoordelijkheid en eigen

ken met vergrijzing, ontgroening, veranderende
loudensamenstelling (zij het dat dit laatste door de crisis tijdelijk
een belangrijke rol voor de stedelijke ontwikkeling. De
vorden ouder. Er kom en in de nabije jaren steeds minder werkenden,
hebben en steeds meer mensen die zorg nodig hebben. Het vrije
erken en wonen tussen de lidstaten van de Europese Unie heeft

Ontwikkelingen langdurig stil leggen
of geleidelijk en kleinschalig
doorgaan met ontwikkelingen
binnen de huidige marktsituatie?

i De verdunning van huishoudens is
I een trend die op lange termijn

vrijwel zeker zal doorzetten. Op

t korte termijn stagneert dit door de

t
crisis. Lastig te voorspellen wanneer
1 de verdunning zich in substantiële
1

aantallen weer zal voordoen.
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Tiend- tot en met 2035 en vanaf 2040 een krimp van de totale
:ing van de Drechtsteden zal volgens deze prognose de komende
'en de 280.000 inwoners.
Ime van de bevolking bijna uitsluitend te danken aan de groei in de
ng daarmee groeit het aantal huishoudens, vooral steeds meer
recht is volgens de laatste metingen nog steeds sprake van
;. Mensen die wegtrekken zijn in meerderheid degenen met hogere

Ook de vergrijzing zal een tijdelijke
I trend zijn. Rekening houden met de
i fase dat de grootste vergrijzingsgolf
voorbij is.

idaarop moeten worden aangepast. Met name op het gebied van,
dig en moeten makkelijker te realiseren zijn. De overheid moet dit
Tgunningprocedures. Er moeten veel meer woningen
sen in toenemende mate als collectief zelf woonvoorzieningen
ar elkaar helpen dan alleen maar met professionals). Openbare ruimte
iankelijk te zijn. Inclusief-beleid wordt nog belangrijker.
laan de woningvoorraad in de Drechtsteden moeten vooral bestemd

1 Het huidige sloopprogramma in
1 combinatie met een sterk
1 achterblijvende nieuwbouw kan
1 leiden tot een afname van het
i aantal woningen in Dordrecht, en
1 daarmee tot een krimpende
bevolkingsomvang.

is en bevolkingsamenstelling dienen gemeente, wooncorporatiesen
ling worden gehouden met andere woonbehoeften en woonwensen en

' Juist de hogere inkomens blijken
onvoldoende te vinden wat ze
zoeken. Op het gebied van
aantrekkelijkheid van voorzieningen
en woonomgeving heeft Dordrecht
slagen gemaakt. Het woningaanbod
daarentegen lijkt achter te blijven.
(Zie Atlas Nederlandse Gemeenten)

lig. Mensen m et diverse culturele achtergronden m oeten betrokken
voor woningbouw en gebiedsontwikkeling.
nodig dat Dordrecht en de regio voor mensen m et hogere inkomens

verder ontwikkelen. W at zullen bijvoorbeeld gevolgen zijn van 3dvan '4d-printen' gestart!) W at als straks alle tablet á vervangen zijn
nzen? De mogelijkheden die de digitalisering biedt zijn onvoorstelbaar
informatie enorm gestimuleerd door internet en m obiele apparaten .
elke plek: dat is straks heel gewoon. Ook kunnen mensen steeds

nderscheid tussen werk en privé vervaagt steeds meer. Forenzen

i
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I op pad naar hetzelfde kantoor. Men wil kunnen werken waar en
erk blijft belangrijk en er komen meer ruimtes waar mensen kunnen
atzelfde bedrijf werken.

1

I
g

i
i
1

gebiedsplannen
n van de 'digitale snelweg' wordt een belangrijk element van
aar klan6groepen noodzakelijk: ondernemers, werknemers, zzp-ers,
nodig subgroepen.
en van artikelen en het afnemen van diensten betekent dat veel
er kantoorruimte nodig en in elk geval gaan functie en inrichting van
:van postkantoren,' banken, vervoerders, bibliotheken etc.) zijn al
Teer leegstand van winkelpanden en kantoren als er niet gezorgd
wen.
ltijd mogelijkheden om aantrekkingskracht te behouden, bijvoorbeeld
e. Dan moet wel gekeken worden naar de veranderende situatie die
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1 Bij digitalisering speelt het
1 veiligheids- en privacy-aspect een
`l belangrijke rol. Dit kan de overheid
i ertoe verleiden om weer nieuwe
i regels te gaan stellen. Het kan zelfs
i leiden tot nog meer regels. De
1 uitdaging is om dat te voorkomen.
1

1

1

1

1

kan veel

- regels. Hierdoor kan de overheid ontslakken. Regels die er zijn
d moet zich de vraag stellen, waarop zij echt kan sturen. Regels die
nen opgeheven te worden.
- - - - - - - - - - - - - - - 1
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terk in beweging. Drie m ajeure
id. Het kabinet draagt vanaf 1
: (begeleiding en delen van de
ens worden gemeenten door
verantwoordelijk voor de W W Bestaande takenpakket vanuit de
plicht worden gemeenten
ondersteuning aan kwetsbare
?I van het onderwijs vallen daar
)aard m et forse bezuinigingen;
'0 en 40%. Het overnemen of
en m anier van denken en
m is dus geen optie. Het rijk
hun burgers staan en
ehele sociale domein, dat de
seren en effectiever zullen zijn in

Korte o m schri jving huidig e rol gem een te Dor drecht
In aanloop naar de invoering per 1 januari 2015: Inhoud geven aan de
lokale/regionale invulling van de decentralisaties. De decentralisaties
worden interactief voorbereid en krijgen inkleuring op regionale schaal: de
participatiewet onder de vlag van de Drechtsteden, de AW BZ als
meervoudig lokale aanpak op Drechtstedenschaal en de Jeugdzorg op
zowel de schaal van de Drechtsteden als Zuid-Holland Zuid. Van visie- en
beleidsontwikkeling naar im plementatie, inclusief benutting samenhang,
gezamenlijke inkoop, toeleiding, efficiencywinst via samenvoeging, etc..
Vanaf 1 januari 2015: De decentralisaties zijn lokaal doorgevoerd en is nu
in de operationele fase. De rol van de gem eente is, als
eindverantwoordelijke, kaderstellend, sturend en regisserend naar
maatschappelijk m iddenveld (partijen die zijn gecontracteerd voeren uit)
en faciliterend stimulerend naar burgerinitiatieven gericht op verhogen
eigen kracht en voorkom en instroom in dure voorzieningen.

twikkeling die al langer gaande
hermende verzorgingsstaat naar
activerende verzorgingsstaat
en zoveel mogelijk te beperken
urgers te stim uleren en aan te
eze beweging nu vooral vorm op
!beuren. De grotere beweging
ecentralisaties gaat in feite om de
: naar de Participatiestad.
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s voor deze Dordtse opgave
teden maken ongeveer 34.700 (13%) personen (w.v. 17.500
binnen de domeinen W erk, Jeugdzorg en Zorg. Zo'n 60% van de
iingen is vrouw. Bijna de helft is ouder dan 65 jaar, 15% van de
t in de leeftijdsgroep vanaf 18 jaar tot 65 jaar. Het gemiddeld aantal
ldeel van de cliënten maakt gebruik van 1 voorziening (65%); bijna
neer voorzieningen.
aar worden afgezet tegen cijfers van andere steden om zo in
)ver de zwaarte en omvang van de problem atiek (zou appels m et
en belangrijk onderzoek dat in onze regio is uitgevoerd naar
.ngebruik, om ons voor te bereiden op decentralisaties; andere regio's
?.t gedaan. Duidelijk is wel dat bovengenoemd voorzieningengebruik
lal economisch klimaat. In een vergelijking tussen de 50 grote steden
)rdrecht namelijk de 42e plaats als het gaat om de sociaal-en op dit niveau en is een resultante van: relatief weinig banen,
en, relatief veel bijstandsgerechtigden en veel huishoudens die rond
t sociaal minimum. In beginsel geen gunstige omstandigheid in
engebruik.

d, zelfvoorzienendheid en eigen kracht kernelem enten. Het al dan niet
en netwerk) om een probleem aan te pakken zal een belangrijke
!t verkrijgen van ondersteuning vanuit de gemeente.
Dordrecht aanwezig te zijn om invulling te geven aan de eigen
e Steun) komt namelijk naar voren dat de grote m eerderheid van de
uning kan terugvallen op naasten en bekenden; een klein aandeel
idheid van m ensen om naasten en bekenden te helpen groter dan de
ig, willen helpen.

De ene burger (zonder eigen kracht)
krijgt wel publieke ondersteuning en
de andere burger met de dezelfde
zorgbehoefte (maar met eigen
kracht) moet de ondersteuning zelf
regelen. Hier moet de overheid een
goed verhaal bij hebben.
Burgers zijn gewend aan een
overheid die externe risico's
opvangt.

nsen werkloos en zal het beroep op en de vraag naar ondersteuning
weer kansen voor meer kleinschalige aansprekende initiatieven. Zie
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1

Naarin vanuit een kleinschalige setting van professionals, dicht bij
ig wordt geboden. Wars van de grootschalige zorginstellingen,
en is dit concept ontstaan en heeft, in al zijn kleinschaligheid, een

uitstromen op de arbeidsmarkt. Deze groep laat op de arbeidsmarkt
Ig van de crisis veelal niet ingevuld, maar op termijn zijn dit
n worden (in relatie tot mensen die gebruik maken van een
1
1 Als gevolg van de vergrijzing in
oe. De babyboomers zijn de nieuwe generatie ouderen die op termijn
Deze groep is een vrij krachtige groep: in verhouding rijk en
-mijn biedt deze groep kansen in de sfeer van vrijwilligerswerk en

en de vergrijzing neemt in Dordrecht sneller toe dan in
ten 2013). In Dordrecht trekken jonge mensen relatief vaak weg en

i

1 combinatie met ook ontgroening zal
1 het aantal mantelzorgers
1 waarschijnlijk afnemen als de
i generatie babyboomers de leeftijd
11van 80+ bereikt. De eigen kracht en
eigen netwerk zal voor deze groep
Ewaarschijnlijk minder gunstig zijn.

i

1

a

t informatie en sociale netwerken. Dit biedt enerzijds kansen in het '
)eeld een ondersteuningsplan (in de zorgwereld zijn al voorbeelden
se, e-health) en anderzijds kan het bijdragen in het zelf organiseren
irengen van vraag en aanbod; marktplaatsconstruct).
in stimuleren dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen in plaats
3n een dure intramurale setting.

)te beweging van de rijksschaal naar het lokale/regionale. In de
at het niet om generieke oplossingen en het vervullen van rechten die
atwerk: wat heeft iemand nodig? wat kan hij zelf, samen met zijn
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1

gio af op verschillende niveaus. De beleidsontwikkeling en
fganiseerd. De ondersteunende onderdelen (inkoop, toelating,
i zal eveneens regionaal worden opgepakt (schaalvoordelen,
in kwetsbare burgers gebeurt dichtbij, in wijken en buurten

e
1

1

1
iein verandert. Een paradigmaverschuiving is gaande. Eigen kracht en
vorden primair de uitgangspunten. Ondersteuning vanuit de overheid
it ontbreekt. Dit is fundamenteel anders dan hoe het was: verzekerde
3 e m o e i e n i s van de overheid neemt af en zal zich meer richten op
ir dat zelf niet voor elkaar krijgen.

I
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Iet CBS. Vooral in de grote steden van de Randstad gaat
ondom de grote gem eenten profiteren diverse
Zaanstad. Buiten de Randstad neem t het inwonertal
le voorzieningen, zoals hogere onderwijsinstellingen,
e regio profiteren onvoldoende van deze
en de stad weet onvoldoende jongeren aan zich te

hebben van jonge energieke inwoners, tussen 18 en 30
een voorzichtige krimp. Een belangrijke opgave voor de
aan te trekken en aan ons te binden. W at maakt een
uitgaansgelegenheden, werk, woonruim te en

Korte om sc hrijving h uidige rol gem eente
Do rd re ch t
De kerntaak van de gemeente voor de binnenstad is
het op orde houden van de openbare ruim te en
veiligheid. Daarnaast richt de gem eente zich op:
1. stimuleren en conditioneren op het gebied
van publiekstrekkende evenem enten,
marketing, culturele voorzieningen, etc.,
2. faciliteren in het sam enbrengen van
marktpartijen (eigenaren en gebruikers).
3. actieve sturing op ontwikkellocaties.
Dit alles vraag om een totaalstrategie op de
binnenstad.

1

s voor deze Dordtse opgave

voor de binnenstad zijn zeer groot. De consum ent is steeds beter geïnformeerd en vergelijkt aanbod en
)estedingspatronen en de voorziene groei in internetverkoop zal uiteindelijk een effect hebben op de vraag naar
Jim te) in de binnenstad en (meer) leegstand veroorzaken.
t belevingswaarde en de kwaliteit van het binnenstadsaanbod (openbare ruimte, vastgoed en branchering)
tie van de binnenstad. De Dordtse binnenstad met haar historie heeft een goede uitgangspositie, want de focus

aam heid , zelfv oorzien endheie
igen verantwoordelijkheid als het
orwaarden scheppend.

gaat om investeringen in vastgoed, uitstraling en het tegengaan van
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Inde winkels en kantoren op. Dat wordt deels veroorzaakt door de economische crisis en het lage
:en teruglopend aantal m2 kantooroppervlak per werknemer door andere werkvormen, digitalisering en andere
tureel overaanbod in een periode van laagconjunctuur. Dit is te zien als een 'nieuwe realiteit', de verwachting is
3r de situatie van vóór de economische crisis.
in kansrijk, kanshebbend en kansarm. Kansrijk zijn binnenstedelijke centrumlocaties met een dubbele

ig: grote (internationale) retailers vragen om aanzienlijk grotere vloeroppervlakten. Dat is in een historische
moeilijk te realiseren. Aan de andere kant is sprake van schaalverkleining door toenemende internetverkopen

de retail maar ook bij culturele instellingen, zie bijvoorbeeld het Energiehuis. Dit levert nieuwe vraagstukken
de panden in de binnenstad.

Dij

oedeigenaren (op zowel straat- als binnenstadsniveau) is van belang bij het komen tot afspraken over de
jeldt eveneens voor de rol van de gebruikers als het gaat om de uitstraling van een straat en de

der het verder in te vullen, de gemeente moet 'verleiden'. De markt verandert snel en vraagt om snelle en
moet ontwikkelingen niet in de weg staan.
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xbeidsma rkt'
rekken zich duidelijk niet aan de economische malaise.
de regionale economie in 2012 sterker gekrompen is da
nmond, met het gevolg dat de werkloosheid in de regio
?. regionale economische structuur is hier voor een
kom t door de m alaise in de bouw en de industrie,

rwachtingen voor 2013 en de eerste helft 2014 nog
Dipmerkelijk, zien we ook nog altijd een groot aantal
il 2013 ruim 1300 nieuwe vacatures in de Drechtsteden.
J i M 7000 vacatures open. Deze vacatures doen zich vooral
lek, op het niveau MBO 3 en 4, en HBO en (deels) in de
lat de uitwerking van het kabinetsbeleid (hoofdlijnenbrief
1 zijn voor de personeelsvraag in deze sector. Met name in
erg m oeilijk om jongeren te vinden met de technische

sector een sterk profiel; we hebben het m eest comple
matje van bedrijven die in de bedrijfstak behoren tot d
lgrote en kleine toeleveranciers in de keten. De
i de gehele keten wel positief, temeer omdat juist de grote
!kkende vraag op wereldmarkt (denk aan de waterbouw
.tepsbouw) en op dit mom ent goede winstcijfers behale
e kom ende 10 jaar sterk te groeien (perspectieven in d
n focus op maakindustrie (m aritieme en havengerelatee
ikkelingen. Onze arbeidsmarkt heeft kortom yt_teg.
:onjunctuur waar (jeugd)werkloosheid hard oploopt, tegeli
in de maritieme en logistieke econom ie kansen, die we nu

de structurele werking van de arbeidsm arkt m oeten
ilijvend zijn om de aandacht te richten op het vergroten va
?.n benutten). Hierbij passen investerin
van kwalificaties op de vereisten van

Korte om schrijving huidige rol
ge m ee n te Do r dr e ch t
De afgelopen periode heeft het college de
verantwoordelijkheid op zich genomen om de
arbeidsmarkt aan te jagen. Er is volop
geïnvesteerd in het vergroten van de 'sense ol
urgency' bij werkgevers om vroegtijdig te
investeren in nieuwe instroom en in het
voorkomen van oplopende tekorten. Scholen
zijn gestimuleerd sam en te werken, en hun
opleidingen beter te laten aansluiten op de
arbeidsm arkt. Met de uitvoerings-instellingen
sociale zekerheid (SDD, UW V en Drechtwerk)
een netwerk opgezet van leerwerkbedrijven
waar mensen met grote afstand tot de
arbeidsmarkt nieuwe kansen op werk zijn
ontstaan. In de aanjaagfunctie zal een duidelij
onderscheid gemaakt worden in activiteiten
gericht op versterking van de structuur (zoals
vraaggericht onderwijs en sterkere focus op
kansrijke opleidingen) en activiteiten om
conjuncturele karakter hebben: zoals het
voorkomen van oplopende (jeugd)werklooshei
en het geven van ondersteuning aan van-werk
naar-werk trajecten.
Een ander aspect voor de rol van de
overheid betreft schaalniveau. Voor het
beleidsterrein 'Economie en arbeidsmarkt'
worden drie schaalniveau's onderscheiden
nl. lokaal, regionaal en boven-regionaal (o.a.
positie ten opzichte van Rotterdam/
Rijnmond en W est-Brabant). De doelen en
actoren per schaalniveau zijn verschillend;
zo ook de rollen die vervuld moeten worden.
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s voor deze Dordtse opgave
ische groei nog laag liggen, zo wordt verwacht (1 - 11/2 procent per jaar). Toenemende werkloosheid zal
in de sectoren bouw, en hulp en ondersteuning (kinderopvang, W MO etc...).
van de arbeidsm arkt (vast contract vs flexwerken) groeit. Steeds m eer m ensen werken als zzp 'er en/of
e van deze ontwikkeling is dat mensen, op het m om ent dat zij onvoldoende inkomen hebben, sneller in
ten doen op de overheid/netwerken. De flexibele arbeidsmarkt biedt tegelijk m inder kansen voor m ensen met

rgang juist op korte term ijn zoveel mogelijk te dem pen zijn oplossingen m ogelijk in de doorontwikkeling van
en met maatschappelijke organisaties (woningcorporaties, zorgaanbieders, verzorgingshuizen, Stichting MEE,
daarbij is het vergem akkelijken van werk naar werk: voorkom en dat mensen uit de arbeidsm arkt vallen. Leren
en jaren (o.a. Actieplan jeugdwerkloosheid, Metalent).

aam he id, zelfv oorzi enend heid
le afname van de werkgelegenheid zet de werkloosheids- en bijstandsbudgetten in Nederland komende jaren
verkleint de mogelijkheid om W W B'ers, W SW 'ers en W ajongers te re-integreren met gebruikm aking van
Eigen kracht gaat voorop staan. Een groter beroep zal worden gedaan op werkgevers (zie ook de afspraken uit

endeels afgeschaft en vervangen door het compensatiebeginsel. Dit betekent dat burgers ondersteuning
:rsteuning die ze niet zelf, m et inzet van hun netwerk, kunnen regelen. Gemeenten krijgen de taak dit samen
en tot een afgestemd m aatwerkpakket in plaats van een generiek aanbod.
taan. De ene burger (zonder eigen kracht) krijgt wel publieke ondersteuning en de andere burger met dezelfde
t) moet de ondersteuning zelf regelen. Een ontwikkeling die creativiteit, lef, politieke moed en wijsheid van het
tisme van interventie aan de onderkant van de arbeidmarkt onder druk. Er zal een beroep gedaan moeten
mensen. Zij zullen met hulp van eigen netwerken een plaats m oeten zien te vinden op de arbeidsmarkt. Dat
e gevraagde kwalificaties steeds hoger komen te liggen.

ig verder voortgaan. Ook de Drechtsteden krijgen hierm ee te m aken. De trend is helder, m aar veel is nog

ikkeling op de regionale arbeidsmarkt. In de maritieme sector in onze regio liggen nog altijd volop kansen, op
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vooropleiding kiezen.
31s gevolg van de gestegen levensverwachting de afgelopen 40 jaar. De vraag is of er voldoende banen blijven
.nemers actief te houden. De werkloosheid onder ouderen groeit in onze regio harder dan landelijk gemiddeld.

ide cultuur worden nog belangrijker dan in het verleden. De overheid pretendeert niet langer om
sen, en bedeelt zich een nieuwe rol toe. Dat vraagt om het opnieuw definiëren van verantwoordelijkheden,
ie cultuurom slag van overheid en sam enleving.
arbeidsmarkt is een oplossing te vinden in het doorzetten van een sam enhangende en collectieve aanpak in
de rol als facilitator, onderwijs en werkgevers aansporen eigen verantwoordelijkheid te nem en, en samen in te
elstekorten in de toekom st.
onderwijsinstellingen ter ondersteuning van de kansen die zich nog altijd voordoen in de m aritieme sector en
len; opleidingen beter laten aansluiten op de vraag, de centra voor innovatief vakmanschap m aritiem m et
irontwikkeling van het University College Dordrecht oppakken, de samenwerking CHE-ASz tot uitvoering
lom uitwerken (6 VMBO 's en 1 MBO).
oppakken richting; Leerwerkbedrijven zorgen dat m ensen volop kansen krijgen in hun eigen om geving (buurt
afstand hebben tot de arbeidsm arkt. Het bieden van leerwerkplekken aan Nug'ers of het inrichten van
daarbij de nadrukkelijke aandacht hebben. Denk aan initiatieven als het leerwerkbedrijf in de W ereldwaag, en
c...)
it kracht implem enteren van het plan van aanpak 'invoering participatiewet in de regio Drechtsteden' :
!vers en een samenvoeging van SDD en Drechtwerk: focus op talent en vermogen.
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:e om schrijving huidige rol gem eente Dordrecht
-zaam heid wordt benaderd vanuit de zogenaam de 3P gedachte: "people, planet en profit". Dit betekent dat
ssingen pas echt duurzaam zijn, als alle drie invalshoeken in balans zijn: milieu, economische &
tschappelijke winst (kosten en baten) en m ensen.

3ngspunten huidige aanpak
a huidige college- en raadsperiode is een transitie in gang gezet. Bij een transitie heb je in de beginfase
vators en aanjagers nodig, die ruimte krijgen om te experimenteren en van elkaar te leren. Dordrecht vervuld
rol samen met partners in de stad.
ver staan we in de transitie? Er is een beweging in gang gezet. Duurzaam heid staat steeds vaker en breder op
genda en partners trekken samen op. Het bereik is groter, en er is m eer kennis over ontwikkeld. Het platform
-zaamheid is actief in Dordrecht, inwoners laten via de ECD (Energie Coöperatie Dordrecht) energiescans
)eren en schaffen zonnepanelen aan, de discussie over windenergie is gevoerd en de uitwerking van
satiemogelijkheden loopt. De impulsprojecten (Duurzaamheidsfabriek, warm tenet, Energiecoöperatie Dordrecht
ieuwe Dordtse Biesbosch) zijn ver gevorderd. Hiermee krijgt duurzaamheid een concreet gezicht, en krijgen
ners en ondernemers een concreet handelingsperspectief. Met deze impulsprojecten is een basisinfrastructuur
ielegd van waaruit de transitie verder kan worden ingezet. De gemeente heeft verschillende rollen:
aagfunctie, m akelaarsrol (partijen bij elkaar brengen), m ede investeerder (m et HVC).

s voor deze Dordtse opgave
aan ,
anvuaiz ienain
n- invloed van digitalisering, weten inwoners en bedrijven zich zelf

ratief verband. Er ontstaan nieuwe organisatievorm en (denk aan de
1 de Drechtsteden). W at is nog meer mogelijk in de toekomst?
t tot nieuwe sociale verbanden en zingeving, en geeft nieuw
Ipen om de transitie op duurzaamheid verder vorm te geven. In
1 een faciliterende rol vervullen? W elke rol zou dat m oeten zijn?
kale opwekking en buffering van duurzame energie (Smart Grids)
ijven. W indenergie en zonne-energie. Hierdoor kan Dordrecht tot
1 eiland worden.
iil omgaan m et dergelijke particuliere initiatieven: welke rol zij wil
adt cq welke belem meringen worden weggenom en in regelgeving
aanbeveling om ruim te te bieden aan initiatieven die "PPP-proof"

Eventue le dile m m a's?

Hoe kunnen en willen we omgaan met
kansen voor windenergie en zonneenergie?
Welke mogelijkheden bieden we in de
toekomst voor tijdelijk ruimtegebruik?
Hoe zorgen we ervoor dat regels niet
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s hoe wordt om gegaan met stadslandbouwinitiatieven waarbij
cie openbare ruimte dan overheid tot nu toe gewend was. Dit kan
en: hoe gaan we om met tijdelijk ruimtegebruik? (zie ook opgave

voor economische groei. De groei gaat langzamer dan voorheen,
and: er komt meer aandacht voor de wijze van productie
leden), en voor maatschappelijke kosten en baten, als aanvulling
zaamheid is een groeimarkt waar momenteel nog veel ontwikkeling
en innovatie.
.aamheidsperspectief anders opgebouwd: bij een afweging tot
naar sec de investering maar ook naar exploitatie. Als
jaren terugverdienen doordat exploitatieuitgaven dalen, kan het
steren. Hierbij kan het soms nodig zijn onderscheid te maken in de
suiker: als een investeerder duurzame maatregelen treft aan
verhuurder worden verhaald. Behalve economische winst, kunnen
n in de afweging worden meegenomen. Hierbij is soms wel
mi van een revolving fund).
elf ook producten en diensten in. We kunnen in inkoopprocessen de
- integreren in de keten; niet alleen duurzaamheid van het product
ig (materialen, arbeidsomstandigheden) en het gebruik ervan. Dit
itelijke bedrijfsvoering. Door daarbij ruimte te bieden voor
o ook op dat vlak bij aan duurzame ontwikkeling.
nbod elkaar directer vinden, van arbeid, van producten. Hierdoor
t.
lederland) een uitgebreid circuit ontstaan rondom duurzaamheid.
aar. Met welke instrumenten wil gemeente Dordrecht de inwoners
ie jaren, hoe zorgen we ervoor dat we hierbij aansluiting houden?
loordat bedrijven en mensen worden uitgedaagd om met nieuwe

in de weg zitten van kansrijke
duurzame initiatieven?
1

Hoe verbinden we de huidige
I duurzaamheidsagenda met initiatieven o
i vanuit burgers en bedrijven?

i Andere verdienmodellen dan we
1 gewend zijn. Hoe kunnen we als
1 overheid helpen dat te introduceren?

Dilemma: (gecontroleerd) loslaten
versus sturen en kaders stellen. Bij
innovatie methoden/producten moet je
i soms ervaren of het wel of niet goed
i werkt.

lige en planmatige projecten met een verdienmodel "tijdens de
:den met een verdienmodel "tijdens het gebruik" beter
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igheid en maatwerk. Voor een concurrerende prijs (en gunstig
produceren nodig. Hierbij helpt vraagbundeling. De overheid kan
(zie veranderende rol overheid)
:ieven om zelfvoorzienend te worden, bijvoorbeeld in
vaak kleinschalig, maar krijgt toch enige omvang. Dat kan
leraties vorm krijgen. Duurzaamheid wordt op die manier ook een

1
1
1

is het lokale (of regionale) schaalniveau van belang.
Drechtsteden met duurzaamheid.

ng gezet, maar tegelijkertijd valt er nog een wereld te winnen. De
te geven aan pioniers, als ook verder het succes uit te bouwen. We
eidstransitie vooral de planet-kant (milieuwinst) de meest
nheid op de agenda te krijgen: onderwerpen als energiebesparing,
ergebruik van afval. Financiële winst (gofit) kan daarbij soms het
een duurzame oplossing te kiezen. We verwachten dat er, nu we
t zal komen voor de people-kant. Een verandering in gang zetten
hierop ook de komende periode te blijven inzetten in Dordrecht.

1
1

1
1

1
1
1
1

een basis gelegd voor Duurzaamheid en daarbij is prioriteit
voor de stad, op diverse terreinen: netwerken en communicatie
n-ne duurzaamheid, samenwerking met initiatieven in de stad etc .
liersfase
fngen integraal af bij projecten en ontwikkelingen?
me ontwerpen we producten die geen afval meer produceren?
,artijen bij de gemeente met voorstellen kunnen komen, én zijn we
N i j daar aan meewerken?
,e weg/spoor/water op een slimme manier? Kansen voor voertuig
drisch) en gedrag (fiets/weg/spoor/water, aantal km, rijgedrag).
earin groene grondstoffen ofwel biomassa worden toegepast als
indstoffen en energie (elektriciteit en warmte).
)pslag en gebruik van duurzame energie is een basis voor

Hoe wordt de gelegde basis verder
uitgebouwd? Welke onderwerpen
pakken we als gemeente verder op?
i Welke rol vervullen we daarbij?
1
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1 - -

iet de stad. Als overheid moeten we kunnen schakelen tussen
mend, maar op meer en meer terreinen als verbinder,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

1

voor initiatief: "ja" (evt. gevolgd door: "mits"). Doorvertalen naar
Op het terrein van omgang met grondstoffen (cradle to cradle) met

1
1

ns tussen People, Planet én Profit.

1

Bij een transitie heb je in de beginfase innovators en aanjagers
vanuit de overheid. De beweging ,is in gang gezet. Vraagstuk: welke
heid? Past de 'aanjaag' rol ons en welke sturingsvorm hanteren
vanuit de overheid ruimte te geven aan koplopers en innovators.
liten bij wat er in de samenleving aan initiatieven gebeurt, dit
.nleving vergroten. Te veel regeldruk kan daarbij belemmerend
ie ontwikkelingen te laten plaatsvinden. Dit kan ook betekenen dat
meer dan we tot nu toe gewend zijn.
ers verbinden, en daarbij een aanjagende rol vervullen.
roducten en diensten waarbij duurzaamheid leidend zou kunnen
ifunctie vervullen (zie economie).
rol bij bijvoorbeeld gezamenlijk inkopen, verbinden kleine
laken (zie schaalniveaus). De transitie is goed op gang gekomen,
:n uit te bouwen. Dit vraagt nog om interventie van de overheid,
id dan uitvoerend.

1

1
1

1

,
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Steden in onzekere en turbulente
tijden: trends, ontw ikkelingen en
uitdagingen 2014 e.v.
'Trendstudie

Pl at f orm 31, 27 j uni 2013
Koos v an Di j ken, Ruud Dorenbos en T ineke Lupi

_PLATFORM3t_

kennis van stad en regio

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Platform 31. Het
gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in
artikelen, scripties en boeken is toegestaan m its de bron duidelijk wordt
verm eld. Publicatie en/of openbaarm aking in welke vorm ook, alsmede
opslag in een retrieval system , is uitsluitend toegestaan na schriftelijke
toestemm ing. Platform 31 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
drukfouten en/of andere onvolkom enheden.

PLATFORM3t_

kennis van stad en regio

Inhoudsopgav e

1

Inleiding

2

T r e n d s e n o n t w i k k e l i n g e n i n h e t f y si e k e d o m e i n

3

T r e n d s e n o n t wi k k e l i n g e n i n h e t e c o n o m i sc h e
do m e i n

4

9

4

T r e n d s e n o n t wi k k e l i n g e n i n h e t so c i a l e d o m e i n

13

5

T r e n d s e n o n t wi k k e l i n g e n i n h e t b e st u u r l i j k e d o m e i n

17

6

V e r b i n d e n d e t r e n d s e n o n t wi k k e l i n g e n

21

3

_PLATFORM31._

kennis van stad en regio

Inleiding
Een groot aantal steden heeft de sam enwerking gezocht met Platform31
om gezamenlijk een overzicht te maken van de trends en
ontwikkelingen in de onzekere tijden waarin de steden verkeren. De
tijden zijn onzeker vanwege de langjarige econom ische crisis waarvan
het einde nog niet in zicht is, de trendbreuken (dalende
beroepsbevolking, ontgroening, dubbele vergrijzing), het on tstaan van
grotere verschillen in Nederland (regio's m et krim p en groei),
om vangrijke lastenverzwaringen die burgers en ondernem ers' treffen en
die de economische groei belem m eren, bezuinigingen op diverse
beleidsterreinen die nog
verder
zullen oplopen, om vangrijke
decentralisaties van rijksbeleid naar de gem eenten, stagnerende
woningbouw en gebiedsontwikkeling, oplopende werkloosheid en sterk
terugvallende eigen inkom sten van gem eenten. De lastenverhogingen
en ombuigingen lopen van 2011 to t 2 01 7 op to t
mld.,
oftewel cumulatief 7% van het bruto nationaal product. Door de
'onzekere economische ontwikkelingen volstaat het doortrekken van
trends uit het verleden niet langer om voorbereid te zijn op de
toekom st.
Met de trendbreuken en kantelingen op een aantal beleidsterreinen
(térugtrekkende overheid, aflopende subsidies, minder m iddelen, meer
eigen verantwoordelijkheid voor de burg er), een structureel lagere
economische groei, en een geringe toename van de gemeentelijke
inkom sten kunnen suboptim ale keuzes en hun gevolgen minder
makkelijk gecorrigeerd worden. Eén van de trendbreuken die invloed
heeft op meerdere beleidsterreinen is de afname van de bevolkingsgroei
in bijna alle steden en regio's en zelfs in vele gem eenten, sommige
steden, wijken en regio's krim p. De Nederlandse bevolking is in de
2 0 ste
voorbije eeuwen altijd gegroeid en in de
eeuw zelfs
verdrievoudigd. Met het aantal mensen groeiden de econom ie, de
woningvoorraad, de steden, de voorzieningen, het wegennet, het
openbaar vervoer, et cetera. De bevolkingsgroei zet voor heel
Nederlan d de kom ende dertig jaa r door, maar veel m inder ha rd dan in
het verleden. De komende 20 jaar neem t het aantal inwoners in
Nederland m et iets m eer dan 800.000 toe en de kom end e v ijf tig ja ar
'm et iets m eer dan 1,1 m iljoen. Deze groei vindt geheel plaats onder de
ouder en, o m dat het a antal jong eren (0 -2 0 j a ar ) en het aantal mensen
in de actieve levensfase (20-65 jaar) afneem t. Rond de gemiddelde zeer
bescheiden bevolkingsgroei in heel Nederland (gemiddeld 0,1 procent
per jaar) zullen er belangrijke verschillen optreden. In som m ige steden
en regio's zal de groei duidelijk ho ger zi jn , terwijl in andere regio's,
gem eenten, steden en wijken de bevolking afneem t of in de toekom st
zal afnemen.
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Deze trend breuken m aken het b elangrijk om een go ed beeld te hebben
van de tr end s en ontwikkelingen zodat adequaat beleid ontwikkeld en
uitgevoerd kan worden.
In' de trendstudie worden vier beleidsterreinen onderscheiden: fysiek
(hoofdstuk 2), economie en arbeidsm arkt (hoofdstuk 3) , sociaal
(hoofdstuk 4) en bestuur (hoofdstuk
elk van de hoofdstukken
worden de belangrijkste trends, ontwikkelingen en onzekerheden
beschreven. I n hoof dstu k 6 word t de sam enha ng t ussen en kele trends
en ontwikkelingen geschetst.
Aan deze trendstudie ligt een m eer uitgebreide beschrijving van de
trends en ontwikkelingen in het fysieke, econom ische, sociale en
bestuurlijke domein ten grondslag. Deze beschrijving is als
'Achtergronden Trendstudie 2014' eveneens beschikbaar
geïnteresseerde lezer en gebruiker van deze trendstudie.

voor

de

5
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Trends en ontwikkelingen in
het fysieke domein
Be la n g r ij k s t e t r e n d s e n o n t w ik k e lin g e n
Sterk wijzigende sam enstelling inwoners en huishoudens.
Kwaliteit en variatie van woon- en leefom gevingen en stedelijke
voorzieningen wordt belangrijker.
Grotere ruimtelijke, economische en sociale verschillen in Nedérland.
Vooral verbeteringen en transforrhaties bestaande voorraad van
belang.
Dynamische, innovatieve en vraag gerichte woning- en utiliteitsbouw
nodig.
Flexibiliteit, adaptiviteit en 'go with the flow' van gemeente
wenselijke ontwikkelrichting.
Hogere en andere eisen m obiliteit.

To elich t in g
De komende dert ig ja ar n eem t vo l gens d e prognose van het CBS/PBL

Het soort huishoudens

het aantal 65-plussers m et 1,7 miljoen personen toe (een groei van
60°h), terwijl het aantal 80-plussers zelfs verdubbeld (van 700.000 naar
1,4 miljoen personen). Door de ontgroening, de afname van de
bevolking in de actieve levensfase, de toenam e van het aantal ouderen,
dié bovendien ook nog eens ouder worden, veranderen de huishoudens
aanzienlijk van sam enstelling. Door de huishoudverdunning neem t het
aantal huishoudens twee keer zo snel toe dan het aantal inwoners. Maar
deze huishoudgroei vindt bijna geheel plaats in het aantal
eenpersoonshuishoudens. Door de sterke toename van het aantal 80plussers zal het a'antal woningen waarin wonen en zorg gecombineerd
kan worden (serviceflats, senioren, kangoeroe- en m antelzorgwoningen
e.d.) uitgebreid m oet wor den. Daarbij zal het a antal paarhuishoudens
nauwelijks toenemen en in vele steden en regio's zelfs afnem en. Tussen
de verschillende steden en regio's zijn er belangrijke verschillen in de
ontwikkeling en kenm erken van de toekom stige bevolking en
huishoudens. Het is verstandig om bij de besluiten die de gemeenten de
kom ende jaren nem en rekening te h ouden m et de g rote vera nderi ngen
die nodig zijn in de besta ande en nieuwe woningvoorraad en de grote
wijzigingen in de woningbehoeften.

verandert sterk

In toenemende m ate zullen en kunnen huishoudens hun ideale woon- en
leefom geving kiezen en van daaruit kijken welke banen bereikbaar zijn.
Al zor gt d e c ri si s tij deli jk vo or een rem op de m obiliteit van mensen.
Maar als lange term ijn trend gaan gem eenten, steden en regio's elkaar
steeds sterker strategisch beconcurreren op de kwaliteit, variatie,
duurzaam heid, nabijheid van groen, natuur en water van hun woon--en
leefomgevingen. Een onderdeel hiervan zijn de stedelijke voorzieningen

Meer keuze om ideale
woon- en leefomgeving te
kiezen
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(scholen, ziekenhuizen, cultuur, hoogwaardige horeca en winkels,
historische binnenstad) en het vestigingsklimaat (goede, goedkope,
flexibele
term ijnen
voor
bedrijfshuisvesting,
ondernem ersvriendelijkheid, regelluwte, vriendelijke parkeertarieven,
functiem enging e.d.).
Door de grote verschillen in dem ografische, ruim telijke, en econom ische
en sociale ontwikkeling in Nederland gaan de gem eenten, steden en
regio's steeds meer van elkaar verschillen. Dit versterkt de
keuzem ogelijkheden van (toekom stige) inwoners en de concurrentie
tussen gem eenten. Daarbij kan een regio zich als geheel versterken als
de gem eenten in de regio elkaar aanvullen en de kris-kras verbindingen
in het gebied waa rin de i nwon ers wonen, werken, winkelen, recreëren,
naar school en van voorzieningen gebruik m aken verbeterd worden.
Vanwege de toename van het aantal huishoudens, de

wijzigendè

Grotere verschillen tussen
gemeenten, steden en
regio's

Naast nieuwbouw is vooral

kenm erken van de bevolking en huishoudens is in vele steden en regio's
nog nieuwbouw nodig. Daarbij is regionale afstemming wenselijk.
Omdat de nieuwbouw jaarlijks maar één procent van de voorraad
verbetert
en
de
verbetering,
aanpassing,
transform atie,
verduurzam ing op deze wijze te langzaam gaat - is tegelijkertijd een
nog belangrijker opgave het realiseren van aanzienlijke verbeteringen in
de bestaande woon- en leefom geving. Dit is verre van eenvoudig omdat
de woningbouw is stilgevallen, er nauwelijks mobiliteit is op de
woningmarkt, en de traditionele partijen (projectontwikkelaars,
aannem ers met grondposities, gemeenten) de kom ende jaren niet veel
kunnen doen om dat de ru im e g oedkop e fina ncier ing vo orbij is, zij hun
verliezen moeten nem en en hun portefeuilles moeten saneren. Op de
andere vastgoedm arkten (kantoren, winkels, maatschappelijk vastgoed,
bedrijfsterreinen) moeten eveneens plannen geschrapt, afboekingen
gedaan en verliezen genomen worden.
Daarbij zijn budgetten ter ondersteuning van m ark t-, corporatie- en
gem eentelijke investeringen zoals stedelijke vernieuwing woningbouw,
lokale sleutelprojecten passé of gaan snel verdwijnen. De bewoners
zullen in belangrijker mate zelf de nieuwbouw, verbeteringen en
transformaties in hun woningen moeten zien te realiseren. De
gem eenten kunnen proberen om m et nieuwe instrum enten, aangepaste
regels en m et oog voor allerlei, gevarieerde kleinschalige initiatieven
deze ontwikkeling trachten te bevorderen.

het verbeteren en

De huidige
beperkte
mogelijkheden
voor
gebiedsontwikkeling,
woningbouw, andere vastgoedinvesteringen en gebouwtransformaties
nopen tot een m eer d ynam ische, innovatieve en vraaggerichte woningen utiliteitsbouw. Het gemeentebestuur kan hier zijn bijdrage aan
leveren door regelmatig de Structuurvisie te actualiseren, de
overprogram m ering stapsgewijs uit de plannen te halen, projecten op te
knippen, te faseren en kleiner te m aken, zeer selectief te zijn, schaarste
te creëren en grond goedkoper of in erfpacht uit te geven. Hoe
duidelijker, selectiever en hoe m eer vo orzienbaar de gem eente is, hoe
meer kans er is dat investeringen worden uitgelokt en dat sommige

Met weloverwogen keuzes

transformeren van de
bestaande woningen,
kantoren, winkels en
maatschappelijk vastgoed
van belang

Geen
vernieuwingsbudgetten
voor steden en regio's
meer

kunnen steden komen tot
snellere, goedkopere en
meer flexibele
gebiedsontwikkeling
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gebiedsontwikkelingen nog wel van de grond kom en. Daarmee wordt
bovendien planschade voorkomen en kunnen plankosten verhaald
worden. Daarbij moeten geen overdreven verwachtingen gekoesterd
worden van nieuwe verdien- en financieringsm odellen. Met de
aanbevelingen van de Actieagenda Bouw beschikken de gem eenten over
een no-regret agenda waarmee het mogelijk is om sneller, goedkoper
en meer flexibel te handelen en om de ontwikkelkansen die er (nog) zijn
te knnen grijpen. Dit zal ook zijn waarde blijven bewijzen ná de crisis.
Vanwege de veranderingen in de bevolking- en huishoudsam enstelling,
de onzekerheden over de toekomstige woonbehoeften van de steeds
gevarieerder groep woonconsumenten, de gebrekkige kennis over de
sociaal-culturele trends die de behoeften van de woonconsument
beïnvloeden en de toekom stige wijzigingen van de institutionele
arrangem enten op de koop- en huurm arkt, is het wenselijk dat de
gemeente in de uitvoering van haar beleid flexibel en adaptief is, zonderte vervallen in willekeur en een rijgsnoer van toevallige initiatieven. Dit
stelt hoge eisen aan de vaardigheden, vakkennis, het historisch besef
over het stedelijke DNA, de integrale beoordeling en de wijsheid van de
am btenaren werkzaam in het fysieke domein.

Zonder willekeur een meer

De afgelopen decennia is de m obi liteit, vo oral door een vergr oting van
de verplaatsingsafstanden, sterk gegroeid. Voor de toekom st kan
uitgegaan worden van een m eer bescheiden groei van de m obiliteit dan
in het verl eden. Er dreigen zelfs overinvesteringen in de infrastructuur.
Naast een meer bescheiden groei zal naar verwachting een verschuiving
van de mobiliteit optreden m et veel meer kris-kras bewegingen in de
regio, een toenam e van de autom obiliteit die na 2020 in m eer of m inder
m ate zal afvl akken en geen groei van het aantal reizigerskilom eters in
het openbaar vervoer (m .u.v. van de spits en in de Randstad).

Een minder sterke groei

flexibel en adaptief
wenselijk

van de mob iliteit d an in het
verleden
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Trends en ontwikkelingen in
het economische domein

B e la n g r ij k s t e t r e n d s e n o n t w ik k e lin g e n
-

Kom ende jaren lage economische groei (1 - 11/2 procent per jaar).
Toenem ende werkloosheid m oeilijk af te remm en.
Toenem ende tweedeling op arbeidsm arkt.
Afnam e bevolking (20-65 jaar) trendbreuk m et het verleden.
Groei werkgelegenheid in de zorg, en afname bij de overheid, banken verzekeringswezen robuuste trends.
Ondernem erschap en een ondernem ende cultuur nog belangrijker
dan in het verleden.

To elich t in g
De ontwikkeling van bijna ononderbroken substantiële economische
groei is ten einde gekom en en zal niet makkelijk terugkeren op het
hoge niveau dat wij van voor de crisis gewend waren. I n de periode
1970 tot en m et 2007 was de reële econom ische groei gem iddeld 2,7%
per jaar. I n de periode 2008 tot en m et 2013 was en is de reële
economische groei gemiddeld 0,10/0 per jaar.
Als de export zich gunstig ontwikkelt en de bedrijfsinvesteringen zich
enigszins herstellen dan wordt voor de komende jaren wel een lage
economische groei verwacht. De groei is laag vanwege de
lastenverhogingen, de bezuinigingen, de oplopende staatsschuld, de
problem en voor MKB-bedrijven om aan krediet te kom en, de zeer
bescheiden toename van de arbeidsproductiviteit, de vergrijzing, en
vanwege de ontwikkeling van de binnenlandse' consumptie en

Lage economische groei
trendb reuk met het
verleden

De binnenlandse en
overheidsbestedingen
drukken de economische
groei

overheidsbestedingen. Volgens de auteurs is het voor de steden
verstandig om voor de kom en de j aren uit te gaan van een jaarlijkse
econom ische groei van niet m eer dan 1 - 11/2%. Deze voorzichtigheid is
ook verstandig, omdat er nog belangrijke risico's zijn dat de
economische groei nog lager kan zijn (verdere lastenverzwaringen,
dalende huizenprijzen, teruggang consumptie, meer besparingen,
toename risicoleningen van banken en een verdergaande crisis in de
eurozone).
Op dit m om en t loopt de werklooshei d sterk op. De eer ste j aren v an de
crisis is er een zeer bescheiden ontwikkeling geweest van de
werkloosheid door de crisismaatregelen en het vasthouden door
bedrijven en organisaties van werknemers die zij vóór de crisis m et
moeite hadden geworven. Voor crisismaatregelen van de overheid is
geen geld m eer, de bezuinigingen worden in toenem ende m ate gevoeld
en bedrijven kunnen zich niet langer perm itteren om overtollig
personeel vast houden omdat hun financiële uitgangssituatie is.
verslechterd of er een einde is gekomen aan hun financiële

Naar verwachting zal
binnenkort 9% van de
beroepsbevolking werkloos
zijn

9

_PLATFORM31._

kennis van stad en regio

weerbaarheid. Volgens de recente prognoses moeten wij ons instellen
op ruim 700.0,00 werklozen, ongeveer 9% van de beroepsbevolking. Dit
hoge aantal werklozen zal niet snel dalen omdat de afname van de
werkloosheid na-ijlt op de bescheiden economische groei.
De toename van de werkloosheid en de afname van de werkgelegenheid
zet d e bij stard budgetten van d e gem eent en on der d ruk en ver klein t de
mogelijkheid om WWB'ers, WSW'ers en Wajongers te re-integreren.
Door de krim pende beroepsbevolking is de kans dat er op langere
termijn sprake zal zijn van 'een verloren generatie' gering.
In de arbeidsm arkt is sprake van verschillende tweedelingen. Enerzijds
mensen die een vast arbeidscontract hebben. Anderzijds een groeiend
aantal flexwerkers die weinig zekerheden hebben, lange tijd in
opeenvolgende flexbanen verblijven, vaak banen van lage kwaliteit
bezetten, en niet - of nauwelijks - verder geschoold worden. Een
andere tweededeling bestaat tussen mensen die meekunnen in de
die besch ikken over de vele kwalificaties die op de
huidige arbeidsm arkt gevraagd worden en de mensen die niet of in
onvoldoende mate beschikken over de benodigde com petenties en
vaardigheden. W anneer de werkloosheid langdurig op een hoger niveau

Druk op WW B en minder
re-integratiekansen

Tweedelingen
arbeids markt: vast en ilex,
meedoeners en afhakers

blijft steken, valt te vrezen dat deze laatstgenoem de groep groter wordt
om dat een deel van de werklozen vaardigheden verliest - of in de
perceptie van werkgevers m inder pro ducti ef is geworden - en om die
reden ook ná het herstel van de econom ie niet m eer aan de slag kom en.
Zelfs als de werkperspectieven door de krim pende beroepsbevolking op
term ijn relatief gunstig zijn, dan kunnen deze perspectieven alleen
benut worden als het arbeidsaanbod beschikt over de benodigde
competenties (vakinhoudelijk en generiek) en (sociale) vaardigheden als
klantgerichtheid, doorzettingsverm ogen en m otivatie.
De groei van de beroepsbevolking en de actieve bevolking kom t na
decennia tot stilstand. De leeftijdsgroep van 20-65 jaar daalt de
komende dertig jaar gestaag m et 0,8 miljoen mensen. Dit is een
belang rijke trendb reuk m et het verl eden. Dit g aat - zo nder bel angr ijke
verbeter ingen in de wer king van de arb eidsm ark t - neg atieve g evolgen
hebben voor onze concurrentiepositie en de econom ische groei, leiden

De daling van de
beroepsbevolking bedreigt
de welvaart en
economische ontwikkeling

tot vele onvervulbare vacatures en het risico dat allerlei diensten.
(onderwijs, zorg, overheid) niet meer geleverd kunnen worden. Het
arbeidsaanbod kan vergroot worden door langer werken, door het
verm ind eren va n deelt ijdarbeid, doo r inact ieven t e prikk elen om toe te
treden tot de arbeidsm arkt, het inzetten van sanctiemiddelen als
mensen m et een uitkering onvoldoende gem otiveerd zijn om een
'beschikbare baan te accepteren of om zich te kwalificeren voor de baan,
en door het aantrekken van arbeidsm igranten. Door middel van een
actief arbeidsm arktbeleid, en door het verkleinen van de kwalitatieve en
kwantitatieve m ism atches op de arbeidsmarkt, kunnen lokale overheden
- samen met de andere stakeholders - de bedreigingen deels afwenden.
Een pro-actief beleid om het onderwijs te verbeteren en te
differentiëren kan hier onderdeel van uit maken.
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Voor som mige sectoren wordt groei verwacht en voor andere sectoren is
een afname v n om zet, budgetten en werkgelegenheid waarschijnlijk.
Vooral in de zorg wordt een verdergaande groei van om zet en
werkgelegenheid verwacht. In de afgelopen tien jaar is het aantal banen
in
de
zorg
met
250.000
voltijdsbanen
toegenom en.
Een
werkgelegenheidsgroei van meer dan drie procent per jaar. Ondanks de
bezuinigingen in de zorg van
5 miljard door Rutte 2 nemen de
komende vier jaa r d e zo rgu itga ven nog
miljard toe. Ondanks
regelmatige berichten over ontslagen in de (thuis)zorg zal het aantal
banen in de zorg van 2013 tot 2017 naar verwachting toenemen m et
meer dan 100.000 voltijdsbanen. W aarbij de additionele besparingen in
de zorg waarov er het kabinet deze zom er wa arschij nlijk g aat bes luiten
deze structurele trend nauwelijks zal ombuigen. Groei mag ook
verwacht worden in de exporterende industrie en groothandel en m et
enige vertraging in de zakelij ke dienstverl ening. Verder zijn er relatief
gunstige perspectieven voor de bedrijven die inspelen op de trend naar
duurzaam heid, wellness en recreatie, die persoonlijk diensten leveren,
en nieuwe diensten leveren in de zorg, het welzijn, de ondersteuning en
begeleiding van m ensen m et zorg- en welzijnsbehoeften.

Groeisectoren: zorg,

Voor de detailhandel, de overheid en het bank- en verzekeringswezen
zijn er geen gunstige vooruitzichten. Door de overbewinkeling, de
dalende koopkracht, het lage consum entenvertrouwen en de toename
van de internetverkopen is het niet waarschijnlijk dat de omzet en
werkgelegenheid in de detailhandel zal toenem en. Al zijn er in een
krim pende economie en sector altijd ondernemers die m et nieuwe
producten en diensten succesvol zijn. De overheid moet door de lage

Krimp in de detailhandel,

sociale dienstverlening en
exportindustrie

bank en verzekeringswezen
en overheid

economische groei en de toenemende overheidsschuld inkrimpen. Een
krim p die ook noodzakelijk is om dat mensen alleen meer eigen
verantwoordelijkheid kunnen nem en voor hun zorg, welzijn, hulp,
ondersteuning, kinderopvang, woonkosten, oude dag e.d. als de
overheid op term ijn m inder belastin gen en prem ies heft. In welke m ate
de decentralisaties in het sociale beleid deze krim p bij gemeenten deze
krim p teniet doen, hangt af van de uitvoering van het nieuwe
gedecentraliseerde beleid.
De economische groei zal de kom ende jaren niet of n auwel ijks komen
van een toenam e van de bero epsbev olking en van het investeren. Dus
veel m eer dan in het verleden wordt het dynam iseren van de econom ie
en het bevorderen van ondernemerschap een belangrijke factor. Dat

Ondernemerschap in
sommige regio's nog de
enige mogelijkheid voor
economische dynamiek

geldt zeker voor steden en regio's waar de bevolkingsgroei stagneert of
afneem t. I n deze steden en regio's is 'ondernem erschap' nog de enige
factor die voor economische dynamiek en economische groei kan
zorgen.
Ondernemerschap is ook nodig voor de transformatie in de economische
structuur (sectoren die krimpen en die groeien), de organische
gebiedsontwikkeling, in de persoonlijke dienstverlening en vooral voor
de ont wikkeling van n ieuwe produ cten en di ensten in h et ka der v an de

Ondernemerschap nodig
om kansen te grijpen en
transformaties te realiseren
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decentralisaties in het sociale domein, en het realiseren van groene
groei: Dit ondernem erschap zal in belangrijke mate kleinschalig zijn,
som s een m engvorm zijn van form eel en inform eel, uitgeoefend worden
vanuit de eigen woning of 'uitgeoefend worden vanuit tijdelijke,
goedkope bedrijfshuisvesting. Hierbij past het mogelijk maken van
functiem enging, het bevorderen van allerlei vorm en van wonen en
werken, en in mindere mate het verder ontwi kkelen van traditionele,
grootschalige bedrijfsterreinen.
Meer doen m et minder, 'cradle to cradle', circulaire productieprocessen,
energie-efficiëntie wijst ondernemers reeds de weg naar m eer duurzam e
producten, groei, tevreden klanten en beter rendem ent. Ook burgers en
cooperaties van burgers zijn op allerlei plaatsen bezig om energie te
besparen, coöperatief zonnepanelen aan te schaffen en_ om duurzame
energie op -te wekken. Voor de steden ligt er een kans om groene
econom ische groei - en een versterking van de econom ische structuur te realiseren door de bestaande woonom geving aanzienlijk te
verduurzam en. Zodat huiseigenaren en huurders een woning kunnen
bewonen zonder energierekening. De technieken en de kennis om dit te
kunnen realiseren, zijn aanwezig.
Tegelijkertijd kan niet uitgesloten worden dat d oo r de v er gr ij zend e en
krim pende (beroeps)bevolking het aantal potentiële ondernem ers en het
aantal startende ondernem ingen zal gaan afnem en, en dat er voor vele
ondernem ingen geen bedrijfsopvolging zal zijn. Voor de st eden is een
belangrijke opgave om een ondernem ende cultuur te realiseren,
belem merende regelgeving op te ruimen en de toetredingsdrem pels
voor nieuwe toetreders en nieuwe ondernem ers te verm inderen.

De transformatie naar
duurzaamheid biedt kansen
voor groei en
burgerinitiatieven

Het bevorderen van een
ondernemende cultuur in
de stad van belang
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Trends en ontwikkelingen in
het sociale domein

B e la n g r ij k s t e t r e n d s e n o n t w ik k e lin g e n
Ontwikkeling van verzorgingsstaat naar participatiestad.
Ontwikkelingen ingezet voor de crisis, vanuit maatschappelijke
tendensen en demografische ontwikkelingen.
Trend is helder, m aar veel onzekerheid over de uitwerking op lokaal

-

niveau.
Beleid nog steeds in ontwikkeling, financiële kaders liggen niet vast,
en rijkskaders nog onzeker.
Eenduidig inzicht in omvang kwetsbare groepen ontbreekt.
Burgerkracht
biedt
kansen en bedreigingen voor
solidaire
sam enleving.
Steden zijn aan zet om heilige huisjes te doorbreken en nieuwe,
lichte steunstructuren te creëren.

To elich t in g
I n de 20e eeuw is het sociale dom ein en de verzorgingsstraat
opgebouwd als een reeks vangnetten op nationaal niveau. I n de
kom ende jaren wordt deze structuur aangepast. In plaats hiervan kom t
meer zelfredzaamheid van burgers en een slanker stelsel onder
verantwoordelijkheid van gem eenten. Deze trend is te kenschetsen als
een ontwikkeling van verzorgingsstaat naar participatiestad. Deze
beweging staat niet of nauwelijks ter discussie over de breedte van het
politieke spectrum . De discussie gaat vooral over de im plem entatie,
organisatie en uitvoering van het nieuwe sociale beleid en de
(on)mogelijkheden om de bezuinigingen te absorberen die de
gem eenten bij de Uitvoering van de nieuwe complexe taken krijgen

Transformatie naar de
locale verzorgingsstad

opgelegd.
Al vele jaren klinkt in Nederland een brede roep om een slanker,
goedkoper, flexibel en efficiënter stelsel van zorg, welzijn en
inkomensondersteuning. Meer flexibel om beter aan te sluiten bij de
steeds meer heterogene Nederlandse sam enleving en de behoeften van
zeer verschillende groepen burgers. Dat is m ede no dig in het l icht van
de kom ende dubbele vergrijzing en de sterk oplopende kosten in vooral
de begeleiding AWBZ en de jeugdzorg vanwege de steeds
geavanceerder diagnose- en behandeltechnieken. De toenem ende groep

Toenemende
verwachtingen en eisen in
het sociale domein

zorgbehoeftigen herkent zich vaak niet in het traditionele aanbod, ,
om dat zelfstandig wonen met hulp aan huis de dom inante wens is.
Om tot een dergelijk stelsel te kom en, worden taken in het sociale
domein van het Rijk en provincies aan gem eenten overgedragen.
Gem eenten zouden beter in staat zijn lokaal maatwerk te leveren.
Daarbij wordt het recht op voorzieningen grotendeels afgeschaft en

Lokaal maatwerk en minder
rechten
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vervangen door het compensatiebeginsel. Dit betekent dat burgers
ondersteuning krijgen voor zo rg, begeleiding en ondersteuning die ze
niet zelf, m et inzet van hun netwerk, kunnen regelen. Gemeenten
kri jg en de ta ak di t sam en m et hen t e o nd erzoeken en zo te ko m en t ot
een afgestem d m aatwerkpakket in plaats van een generiek aanbod. Dit
kan de zorg, begeleiding en ondersteuning ook goedkoper m aken. Het
kabinet draagt de jeu gd zor g, de begeleiding AWBZ en een belangrijk
deel van verzorging AWBZ over naar de gem eenten. De gemeenten
worden .door
middel
van
de
Participatiewet
ook
integraal
verantwoordelijk voor de WWB'ers, Wajongers en WsW'ers. Verder
moeten de gem eenten zorgdragen voor de ondersteuning, begeleiding
en
zorg
van de inwoners die geïndiceerd
zijn
voor een
zorgzwaartepsakket van 1 t/m 3. Deze groep inwoners kom t niet m eer in
aanm erking voor een plaats in een intram urale instelling.
De contouren van de beleidswijzigingen worden steeds duidelijker, m aar
de precieze kaders, de beleidsvrijheid voor de gem eenten, de
mogelijkheden om middelen ontkokerd in te zetten, en m et name de
financiële consequenties zijn nog steeds niet duidelijk. Het recente
zorgakkoord en het sociale akkoord hebben nieuwe piketpalen geslagen
voor het AWBZ-Wmo traject en de Participatiewet. Wat betreft de
jeugdzorg is het nog altijd wachten op een nieuwe Jeugdwet en een
kamerbrief van de staatsecretaris. Voor alle decentralisaties wordt 2015
het belangrijke invoeringsjaar.
Met de drie decentralisaties krijgen gem eenten aanzienlijke nieuwe
taken, doelgroepen en geldstrom en naar zich toegesch-o ven. De
invoering, organisatie en uitvoering van het nieuwe sociale beleid - m et
andere gem eenten en met zorgprofessionals en zorgaanbieders die men
nog niet goed kent - is een m ajeure opgave. De gemeenten zijn door de
concepten 'vernieuwend welzijn' en 'Kan teling W m o' vertrouwt m et het
gedachtegoed
om
tot
andere
organisatievorm en
en
uitvoeringspraktijken tè komen. Tegelijkertijd blijkt uit de experim enten
en pilots dat het verre van eenvoudig is om de theoretis che concepten
in de praktijk goed te im plem enteren. De W mo-cliënten worden
betrokken _bij de beleidsontwikkeling, m a ar zij n tegelijkertijd beducht
om 'rechten te veranderen. Er zijn meerjarenbegrotingen en risicoinschattingen nodig terwijl dat bij innovaties en transform aties
nauwelijks mogelijk is. De maatwerkoplossingen, de conclusies van
keukentafelgesprekken en _de beleidsvrijheid voor frontlijnwerkers en
frontlijnteam s
verhouden
zich
lastig
met
de
gelijkheids-,
rechtszekerheid- en transparantiebeginselen' van de rechtstaat., De

Contouren en tijdpad
duidelij k, maar
tegelijkertijd nog veel
onzekerheden

Mogelijkheden en
onmogelijkheden van
nieuwe organisatievormen
nog in belan gtijke mate
onbekend

opgave is ook groot vanwege de aanzienlijke kortingen op de bestaande
budgetten en vanwege het feit dat in de toekomst alléén de kostengroei
beko sti gt wor dt v anwege de demografische ontwikkeling. Terwijl in de
begeleiding AW BZ en jeugdzorg de afgelo pen jaren de kosten m et 5 10% p er j aa r t oena m en; een t oena m e d ie m aar in zeer b eper kte m ate
verklaard kan worden door de demografische ontwikkeling.
Nieuwe doelgroepen,
omvang, samenhang en
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Een complicerende factor is ook dat onvoldoende bekend is over de
om vang van de doelgroepen en de overlap tussen allerlei uitkeringen en
regelingen.
Van
de
huidige
capaciteit
in
verzorgingsen
verpleegtehuizen zullen naar verwachting 50.000 tot 80.000 plaatsen
verdwijnen. Deze mensen blijven thuis wonen en komen bovenop de
circa 175.000 mensen die nu al extram urale AW BZ-begeleiding
ontvangen. I n de jeu gdzorg gaat het om ongeveer 400.000 jongeren
en/of huishoudens die een vorm van hulp krijgen. Tot slot heeft de
Participatiewet betrekking op ca. 600.000 mensen die oftewel een
bijstandsuitkering ontvangen, in de Wajong zitten of een Wsw
betrekking hebben. In totaal zijn dit 1 tot 11/4 miljoen huishoudens. Zij
komen naast of overlappen deels met de huidige doelgroep van de W nrio
in circa 800.000 huishoudens. De om vang van de doelgroepen en de
mate van samenhang en overlap tussen de regelingen en uitkeringen
zal per gemeente verschillen.
De complexe verbouwing van verzorgingsstaat naar participatiestad
m oet boven dien is zeer h oog t em po zijn beslag krijgen. Dit i s ook een
complicatie. Dit hoge tem po m o et het kabinet opleggen om dat anders
de bezuinigingen niet op tijd ingeboekt kunnen worden.
De decentralisaties en de bezuinigingen zijn hopelijk mogelijk als volop
ingezet wordt op de eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en
zelfredzaamheid van burgers. I n ieder geval is er alleen een kans op
vernieuwing en aanzienlijke kostenreductie als de gem eenten voldoende
beleidsvrijheid krijgen, middelen ontschot mogen inzetten en geen
gedetailleerde uitvoeringsbepalingen opgelegd krijgen. Van alle burgers
wordt verwacht dat ze m eer actief gaan m eedoen in de sam enleving en
ook meer zel f vo or zor g, ondersteuning, opvang en begeleiding gaan
betalen. Evelien Tonkens spreekt in dit verband van de 'affectieve'
burger die door de overheid verleid wordt tot zorgzaamheid. Uit
onderzoek blijkt dat een deel van de bevolking hier open .voor staat en

overlap nog onbekend

Een onwaarschijnlijk hoog
tempo noodzakelijk

De decentralisaties en
bezuinigingen zijn mogelijk
bij beleidsvrijheid en
ontschotting

deze stap deels al gezet heeft. Het aantal vrijwilligers en mantelzorgers
in Nederland is hoog ten,opzichte van andere Europese landen en de
burgerinitiatieven schieten de laatste tijd als paddenstoelen uit de
grond. In het bijzonder de mondige m iddenklasse heeft het zelf doen tot
hoger doel verheven, hetgeen zich uit in de oprichting van
zorgcoiiperaties en kleinschalige voorzieningen buiten de traditionele
instellingen om.
Vooralsnog zorgt de opkom st van burgerkracht voor innovaties en
nieuwe kansen, m aar d reigt ook een nieuwe ongelijkheid. Initiatieven
richten zich sterk op de eigen groep en versterken de onderlinge
banden, doch laten zich weinig gelegen aan solidariteit in de rest van de
sam enleving: Burgers zonder groot netwerk en weinig financiële
draagkracht dreigen buiten de boot te vallen en in plaats van meer
zelfredzaam, juist afhankelijk te worden van de mogelijkheden en
beperkingen van fam ilie, vrienden en buren. Dit wordt om schreven als
de autonom ieparadox. Een ander knelpunt is de discrepantie tussen de
wensen en mogelijkheden van vrijwilligers en m antelzorgers en hetgeen

Nieuwe ongelijkheden
dreigen
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van hen gevr aagd wordt. Enerzijds worden vele vrijwilligers afgewezen
om dat zij niet bekwaam genoeg zijn , en anderzijds zijn weinig m ensen
bereid "om de billen van hun buurman te wassen". Steeds meer
intensieve taken van professionals worden op inform ele zorg
afgeschoven terwijl veel burgers vooral behoefte hebben aan flexibiliteit
zodat ze de zorg kunnen com bineren m et werk, gezin en sociaal leven.
Het bed rijfsleven is nog niet op dergelijk e taken van hu n m edewerkers
ingesteld.
Er zijn aanzienlijke m aatschappelijke veranderingen en innovaties nodig
onn de transformatie van het sociale dom ein te realiseren. De
beleidsvrijheid en doorzettingsm acht van gem eenten is daarbij cruciaal
Het zoekproces zal zijn om enerzijds los te laten en ruim te te geven aan
innovaties die de zelfredzaamheid van burgers ondersteunen. Terwijl
tegelijkertijd de maatschappelijke en financiële risico's toenem en, er
zekerheden gevraagd worden die niet gegeven kunnen worden en er
een slecht gekende groep behoeftigen blijft, die zwaar ondersteund zal
moeten blijven worden. Daarbij zullen door maatwerk verschillen
ontstaat. n e ene burger (zonder eigen kracht) krijgt wel publieke
ondersteuning en de andere burger m et dezelfde zo rgbehoeften (maar
met eigen kracht) m oet de ondersteuning zelf regelen. Hoe verhoudt dit
zich m et traditionele rechtsbeginselen als gelijkheid, rechtvaardigheid,
rechtszekerheid, rechtm atigheid en transparantie?

Creativiteit, lef, moed en
wijsheid van het lokale
bestuur gevraagd
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Trends en ontwikkelingen in
het bestuurlijke domein

B e la n g r ij k s t e t r e n d s e n o n t w ik k e lin g e n
Meer overlaten aan de burgers is mogelijk en wenselijk; maar is
geen panacee voor alle m aatschappelijke problemen.
De (lokale) overheid heeft nieuwe sturingsvormen nodig en een
herdefiniëring van zijn rol.
Publieke
problem en
(uitsluiting,
voorkom en
van
verm inderen externe effecten e.d.) zijn alleen oplosbaar door de
1' overheid.
De overheid m oet de spelregels en randvoorwaarden vaststellen en
bewaken.
Een groot deel van de burgers kan de eigen problem en oplossen als
de overheid vier valkuilen verm ijdt (regierol naar zich toetrekken,
controleren van de uitvoering, geen zelfbeheer toestaan, en geen
ruimte geven aan leren, proberen en m islukken).
De verantwoordelijkheid van de meest kwetsbare inwoners kan de
overheid niet naar de sam enleving en de markt delegeren.
Decentralisatie en centralisering naar de regio.

To elich t in g
Loslaten, focus op zelfredzaam heid, terug naar de kerntaken, ruim te
geven zijn trefwoorden die in alle beleidsnota's zijn te lezen. Dit
loslaten kan voortkom en uit de erkenning dat de overheid in
toenem ende m ate niet (m eer) de m eest geschik te in stant ie is om i n te
grijpen. Het is ook denkbaar dat het loslaten ingegeven is door een
weloverwbgen analyse dat het transform atieproces in de dom einen
wonen, werken, zorg, veiligheid en welzijn vraagt om ruim te, het
loslaten van publieke regie, experim enteren en om het mogen
mislukken. Los van m otief en doel noopt "het loslaten" van de overheid
tot het opnieuw definiëren van verantwoordelijkheden, rollen,
spelregels, én het vraagt een enorme cultuurom slag van overheid en
sam enleving.

Overheid ,pretendeert niet

Burgers kunnen ook m eer betrokken zijn m et het beleid en de
uitvoering van beleid. Volgens de VVRR zijn de burgers inventief, kunnen
veel en zijn tot veel bereid. Om deze kansen en mogelijkheden te
benutten, is het van belang om vanuit de burgers te denken, om
vertrouwen te schenken, om ruimte te geven, om duidelijke
randvoorwaarden en spelregels te hanteren en zijn er schakels nodig
tussen de leefwereld van de burgers en de systeemwereld van de
overheid en instituties.

Meer vertrouwen in burgers

Het transform atieproces in de dom einen fysiek, sociaal en arbeidsm arkt
vraagt om ruim te, experimenten en het mogen mislukken. Daarbij

Nieuwe sturingsvormen en

langer om
maatschappelijke
problemen op te lossen, en
bedeelt zich een nieuwe rol
toe

is mogelijk

herdefiniëring rollen nodig
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zullen de uitkom sten niet altijd in lijn zijn m et de ex-ante doelstellingen
van het bestuur en de gedroomde toekom st. Tegelijkertijd dient het
transformatieproces m et voldoende tem po plaats te vinden, blijven
checks and balances belangrijk, en blijft doelm atigheid een belangrijke
randvoorwaarde. De overheid moet drie rollen goed weten te spelen:
haar klassieke rol (kaders stellen, spelregels vaststellen), new public
managem ent (decentralisatie, deregulering, privatisering) en new public
governance (netwerksturing, burgers als gelijkwaardige partners,
burgers niet als uitvoerders van overheidsbeleid). Vooral de laatste rol
vergt een grote cultuuromslag, nieuwe organisatievorm en en het
definiëren, van nieuwe spelregels (ruim te voor frontlijn werkers,
wijkteam s, ruimte voor zelfbeheer van burgers).
W aar de overheid zich de afgelopen decennia vooral binnen het domein
van de verzor gingsstaat pr ofileerde en taken van de sam enleving naar
zich toetrok, zal ze dat in de to ek om s t m eer do en binnen het dom ein
van de rechtstaat.. De rol van bewa ker en ordenaar van het speelveld
zal waarschijnlijk sterker worden.
Een aandachtspunt daarbij is dat zelforganisatie gepaard kan gaan m et
uitsluiting, ongelijkheid en inperking van de solidariteit. De burger kan
wel dingen overnem en, maar zal dat op een andere m anier doen dan de
wijze waarop de overheid dat tot nu toe heeft gedaan. De burger is niet
gebonden aan bestuursrecht, gelijkheid en rechtvaardigheid. Het borgen
van de publieke belangen blijft derhalve een belangrijke overheidstaak.
Als burgers zaken onderling regelen zonder consequenties voor anderen
dan is het een privaat probleem en heeft de overheid daar niets m ee te
maken. Echter als er negatieve consequenties zijn voor anderen dan is
er sprake van een publiek probleem. Negatieve consequenties die
publieke aandacht behoeven zijn bijvoorbeeld uitsluiting, discriminatie,
ontbreken van solidariteit en externe effecten. Zonder rol van de
overheid wordt het probleem tussen rijk en arm , gezond en ziek, have's'
en have's not, insluiting en uitsluiting, en tussen insiders en outsiders.
niet opgelost.
Er liggen bij het bewaken en ordenen van de spelregels en
randvoorwaarden voor de overheid taken op het gebied van:
tegengaan van uitsluiting binnen de spelregels en randvoorwaarden;
voorkomen van eigen richting, willekeur en het nastreven van enkel
en alleen private belangen bij het realiseren van publieke belangen;
bewaken van een 'equal playing field', m ogelijk m aken van nieuwe
toetreders, zorgen voor check en balances;
- - doelm atigheid en effectiviteit;
beslechten van geschillen;
behoud van kwaliteit van voorzieningen;
mitigeren van externe effecten.
Om goed inhoud te geven aan de netwerksturing en om burgers een
gelijkwaardige rol te geven, dreigt een aantal valkuilen.
Ten eerste best aa t er bi j de overheid de neiging, om een 'regiero l' te
ambiëren in allerlei
beleidsprocessen, bij
het oplossen
van

Versterken klassieke rol
overheid

Zelforganisatie zorgt voor
uitsluitin g, ongelijkheid en
een zeer beperkte
solidariteit

Publieke problemen alleen
oplosbaar door de overheid

Spelregels en
randvoorwaarden die de
overheid moet vastleggen

Geen regierol voor de
overheid meer
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maatschappelijke
vraagstukken
of
vanuit
haar
publieke
verantwoordelijkheid. Deze 'regiefunctie' spreekt echter niet meer
vanzelf. Een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burger en de
verplichting om m eer g eb ru ik t e maken van de eigen kracht betekent
onlosm akelijk dat de burger meer zelf gaat betalen, dat zijn
zeggenschap toeneem t, dat hij zijn ergen voorkeuren kan nastreven en
da t d e burger zélf de regie gaat voeren. I n deze ontwikkeling kan de
overheid alleen 'de regie' voeren als de burger de overheid hiertoe
ditnodigt.
Ten tweede de t endens van de o ver heid om steeds m eer te inv esteren
in controleurs, inspecteurs en toezichthouders. De afbouw van de
verzorgingsstaat gaat volgens diverse deskundigen gepaard m et een
opm ars van de controlestaat. Dit brengt de vr eem de contradictie m et
zich m ee da t de overheid zegt: 'wi j gaan het n i et m eer d oen , u moet
het zel f do en , m aa r wij gaan wél controleren of u het goed ,doet'. Dit
kan niet werken. Als burgers het zelf m oeten oplossen dan kiezen zij
ook hun eigen vo rm en en aanpakken, en laten zij niets gelegen liggen
aan 'de eisen' van de overheid.
Ten derde betekent een grote rol van de burger ruim te geven aan
zelfbeheer. Burgerparticipatie werkt niet als het alleen een nieuw woord
is om publieke doelen te realiseren. Burgerparticipatie kan pas echt
inhoud krijgen als ook de zeggenschap echt wordt overgedragen. Dit
betekent voor de overheid ruim te bieden, leren loslaten en institutionele
belem meringen wegnem en.
Ten vierde dient er ruim te te zijn voor leerprocessen, experim enten,
proeftuinen en het ontwikkelen van nieuwe instrum enten en
vaardigheden. Het transform atieproces in diverse beleidsdom einen
vraagt om ruim te, experimenten en het mogen mislukken. Daarbij
zullen de uitkom sten niet altijd in lijn zijn m et de ex-ante doelstellingen
van het bestuur en de ideale toekom st. Het zoekproces naar nieuwe
instrumenten en vaardigheden vindt plaats in allerlei spanningsvelden
'(form ele
versus
maatschappelijke
democratie,
gem eentelijke
bestuurskracht
versus
maatschappelijke
veerkracht,
formeel
democratische versus interactieve en participatieve praktijken van
beleidsvorm ing). Het lokale bestu ur m oet zich van deze leerprocessen
en spanningsvelden en de mogelijke onwenselijke uitkom sten goed

Ontloop de paradox dat de
verzorgingsstaat kleiner
wordt en de controlestaat
groter

Bekwame burger claimt en
krijgt burger partic ipatie
plus zelfbeheer

Biedt ruimte aan leren,
ontdekken, experimenteren
en mislukken

bewust zijn.
I n een regio hangen de beleidsterreinen economie, bereikbaarheid,
wonen, winkelen, recreëren, arbeidsmarkt, onderwijs, re-integratie,
zorg, veiligheid en welzijn sterk sam en. In het zogenaamde 'daily urban
system ' is de sam enhang te zien in econom ische relaties, de dienstenen sociale infrastructuur, en de ruim telijke verbindingen. Op het terrein
van veiligheid speelt het regionale aspect steeds sterker. Sinds 2013
zijn de politieregio's heringedeeld en de bestrijding van de
georganiseerde
criminaliteit
vindt
steeds
meer
regionaal
en
bovenregionaal plaats. Een nieuwe ontwikkeling is dat voor de invoering
en uitvoering van de gedecentraliseerde sociale taken de gem eenten in
belangrijke mate regionaal m oeten sam enwerken.
(

Regionale samenwerking
steeds belangrijker
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Om to t m eer reg iona le sa m enwerkin g te kom en en d e st ad en regi o te
versterken, kan de stad een leidende rol spelen. Steden beschikken
doorgaans over de am btelijke kwaliteit en ,capaciteit om de grote
veranderingen te doordenken en in gang te zetten. Tegelijkertijd kan
een pro-actieve houding m akkelijk tot weerstand en achterdocht leiden
bij omringende gem eenten. Door een slimm e, wijze en empatische
aanpak kan de sam enwerking desalniettem in versterkt worden.
Aandachtpunten zijn hierbij om sam enwerkingsvorm en te kiezen die
Voldoende flexibel zijn, die snel te realiseren zijn, en weinig

Pr o - a c ti e v e , e m p a t i s c h e r o l
voor de stad te overw egen

frictiekosten (investerings- en ontvlechtingskosten) hebben. Verder is
van belang om bij het form uler en van de do elen van de sam enwerking
de Colleges en Raden van de andere gem eenten goed te betrekken, de
informatievoorziening en verantwoording zeer du idel ijk en transparant
te regelen, grote aandacht te geven aan het eigenaarschap bij de
andere gem eenten, m axim aal gebruik te m aken van de expertise bij de
andere gem eenten (poolvorm ing, matrixm odel), en om expliciet te
sturen op het realiseren van kostenvoordelen.
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Verbindende trends en
ontwikkelingen

Op diverse beleidsterreinen wordt m eer aan de burger overgelaten.
Toch blijft er een belangrijke rol voor de overheid. Met duidelijke
strategische
doelen,
inspirerende
streefbeelden
en
duidelijke
randvoorwaarden en spelreg els geef t de overheid rui m te geven aan de
investeringen, de creativiteit, de kennis, het leerverm ogen, en de
reactiesnelheid van de sam enleving. Vanui t het bes ef da t de overheid
de oplossing niet heeft, dat de samenleving te complex is, de
sturingsm acht te beperkt, de opgave te groot, en da t er v oo r a l ler lei
ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken geen recept, marároute,

Overheid stelt strategische
doelen en randvoorwaarden
vast

voorbeeld of bewezen instrumenten zijn. Omdat de burgers en
ondernem ers een probleem willen oplossen of een kans willen benutten,
zullen alle aspecten in de afweging betrokken worden. Dit leidt to t een
vorm van integraliteit en het zien van samenhang die op a nder e wi jze
vaak m inder m akkelijk is te realiseren.
De steden krijgen door de decentralisaties van beleid veel meer
mogelijkheden om beleidsmaatregelen op verschillende terreinen te
com bineren en elkaar te laten verst erken. In de eerst e pla at s g aa t h et
dan om het beleid op het geb ied va n j eu gd , onderwijs, welzijn, sport,
zorg, inkomensondersteuning, re-integratie en wijkaanpak. I n het
arbeidsm arktbeleid wordt de vraagkant in toenem ende mate als
uitgangspunt gekozen. Door aandacht te geven aan alle werkzoekenden,
de behoeften van werkgevers aan scholing en arbeid in kaart te

Decentralisaties nieuwe
kans en noodzaak om
beleidsterreinen te
verbinden

brengen, het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt, en
om partijen bijeen te brengen. Dat vraagt om een verbreed lokaal
participatiebeleid en het ver bind en van sociaal en economische beleid,
waarbij verschillende (ook gem eentelijke) diensten sam enwerken. Ook
voor de hand ligt om de samenhang te versterken tussen de participatie
in de W mo en de arbeidsparticipatie in de W W B of Participatiewet; beide
liggen in elkaars verlengde. Daarbij is het o o k zaa k o m de onderlinge
beïnvloeding van beleidsm aatregelen is de gaten te houden. Zo kom t
h e i- voo r d at het korten van uitkeringen als men onvoldoende moeite
doet om te solliciteren of omdat men de maatschappelijke
dienstverlening verzaakt, 'autom atisch' leidt tot een groter beroep op de
gemeentelijke schuldhulpverlening of de aanvullende bijstand.
Maar ook op andere béleidsterreinen - los van de decentralisaties van

In het verbinden kans op

het sociale beleid - zijn volop m ogelijkheden om beleidsterreinen m et
elkaa r te verbi nden. Juist in het v erbi nden van beleidsterreinen en op
de knooppunten van beleidsterreinen liggen de kansen om innovaties,
transformaties
en
hervormingen
te
realiseren.
Technologische
veranderingen, een nieuw ber oep o p m o ralit eit, bestuurlijke en sociale
vernieuwingen bieden kans op innovaties in de veiligheid. Terwijl het

innovaties, verbeteringen
in doelmatigheid en
effectiviteit, en meer
duurzaamheid
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verbinden

van

ruim telijke

ken n s van stad en regio

ordèning,

natuur,

verstedelijking,

duurzaamheid, milieum itigatie en -adaptatie een ander voorbeeld is. De
groter e taak van de gem eenten bied t ook de m o gelijk heid om tot m eer
duurzaam , beleid te kom en waarin de drie P's (planet, profit, people) of
het fysieke, economische, sociale, en milieubeleid steeds beter in
samenhang afgewogen kan worden.
Het grotere beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en
uitkeringsgerechtigden kan op een aantal beleidsterreinen relatief
makkelijk gerealiseerd worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor welzijn,
sport, recreatie, sociale veiligheid, wijkbeheer, burenhulp, en lichte
vorm en van zorg. Bij het uitbesteden of aanbesteden van deeltaken op
deze terreinen kan een ov erwegin g zijn om in het b es tek op te n em en
dat meer ruim te geboden moet worden of gebruik gemaakt moet
worden
van
vrijwilligers,
bijstandsgerechtigden,
W ajongers,
arbeidszoekenden e.d. (social return).

Meer eigen

Een zeer belangrijke relatie bestaat tussen enerzijds de kwaliteit en
variatie van de woonm ilieus, de kwaliteit van de leefom gevingen en de
stedelijke voorzieningen en anderzijds de arbeidsm arkt en de econom ie.
In toenem ende m ate kiezen de m ensen de beste woon- en leefom geving
en kijken van daaruit welke banen bereikbaar zijn. Met de krimpende
beroepsbevolking en de kleiner wordende huishoudens is het

Kwaliteit en variatie van

verantwoordelijkheid van
burgers op sommige
terreinen n iet moeilijk om
te realiseren

woon- en leefomgevingen
grote invloed op
economische ontwikkeling

aannemelijk dat deze trend zal doorzetten. Dit betekent dat het niet
verder kunnen verbeteren van de woonmilieus en leefom gevingen
om dat de financiële middelen bij burgers, corporaties en steden
ontb rek en indi rec t - op ter m ij n - een negati ef eff ect kan hebben op de
concurrentiepositie en econom ische ontwikkeling van steden en regio's.
Daarbij ligt er voor de steden een kans om groene groei - en een
versterking van de economische structuur - te realiseren door de
bestaande woonomgeving aanzienlijk te verduurzam en.
De mogelijkheden om succesvol ondernemer te zijn, de economische
ontwikkeling en de leefbaarheid worden rechtstreeks beïnvloed door de
veiligheid en door de m ate waarin de gem eente 'schoon, heel en veilig'
op orde hèeft. Het bezuinigen op schoon, heen en veilig kan leiden tot
aantasting van de leefbaarheid (waarm ee de gemeente minder
aantr ekkelijk word t vo or po tent iële nieuwe bewoners) en kan een ,rem
zijn op ondernemerschap.
Het is ook van belang o m aan de strategische u itdagingen van de stad
(verbeteren van de kwaliteit
van bestaande woningvoorraad,
woonm ilieus en leefom gevingen, het bevorderen van ondernem erschap,
een betere werking van de arbeidsm arkt en het verkleinen van de
mismatch tussen de vraag en het aanbod van arbeid, verduurzam ing)
voldoende aandacht en prior iteit te blijv en geven. Er bestaat het risico
dat de aandacht voor deze strategische uitdagingen de kom ende jaren
wat m inder is, om dat de com plexe opgave rond de decentralisaties in
het sociale domein heel veel aandacht vraagt.

Schoon, heel en veilig
noodzakelijke
randvoorwaarde voor
diverse beleidsterreinen

Weeg de strategische
uitdagingen voor de

stad in

samenhang af; laat sociale
domein niet te veel
overheersen
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Aansluitend bij de tr end s en ontwikkelingen kunnen ook de c onto uren
van een toekomstig programm a geschetst worden:
ga voor het beleid de kom ende jaren uit van een econom ische groei
van 1 tot 11/2 procent;
stimuleer het ondernem erschap zodat economische kansen benut
kunnen worden en de belangrijke transform aties tot stand komen;
zet in op een vraaggericht arbeidsm arkt- en onderwijsbeleid zodat
iedereen mee kan doen en het negatieve effecten van een krim pende
beroepsbevolking m aximaal voorkom en wordt;
leg in het sociale domein de nadruk op m eer zelfredzaamheid, m aar
met een robuust vangnet voor hen die het echt nodig hebben;
de nieuwe rol van de overheid ligt vooral in het st ell en van kaders
het vaststellen van spelregels," het voorkom en van uitsluiting en
willekeur, het zorgen voor 'checks and balances', een gelijk speelveld
en het m ogelijk m aken van nieuwe toetreders;
lok partijen uit en ruim belemm erende regelgeving op zodat de
woning- en vastgoedvoorraad m et voldoende tempo verbeterd,
getransformeerd en duurzam er gem aakt kan worden;
ben ut m et de g rot ere ta ak di e g em eent en krijgen de m ogelijkheden
om tot m eer integraal beleid te kom en waarin fysieke, econom ische
en sociale doelen op duurzame wijze verbonden worden.

Programma aansluitend bij
de trends
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