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RECHT op WONEN

Aanbevelingen RECHT OP WONEN

Woningtekort
1. Bouwinnovaties: Industrieelbouwen, Kleine/tijdelijke/verplaatsbare woningen = flexibele schil, kluswoningen,

2. Bouw meer goedkope en middel dure woningen

3. Vereenvoudig procedures, maak bouwbesluit leidend en vergroot capaciteit ambtelijk apparaat

4. Doorstroming bevorderen voor ouderen door inzet verhuismakelaar en accepteer meerdere huishoudens in één 

huis,

Te hoge woonlasten

1. Zet duurzaamheidsinvesteringen in en de middelen uit het Herstructureringsfonds,

2. Grondprijsbenadering mede gebaseerd op de opbrengstwaarde van het onroerend goed

Doelgroepen
1. Starters

 Vergroot financieringsmogelijkheden starters

2. Studenten

 Stem af met Universiteit en HBO dat het aantal buitenlandse studenten afhangt van de beschikbare woon  

 ruimte

3. Middensegment, transitie van huur naar koop

 Corporaties zetten vrije beleidsruimte in

 Corporaties zetten meer in op midden huurwoningen

 Corporaties wenden hun investeringscapaciteit aan

4. Ouderen

 Ondersteun proces van kleiner gaan wonen

 Maak voldoende mogelijkheden ook in de sociale woningbouw

5. Kwetsbare groepen   

 Arbeidsmigranten/Spoedzoekers en Statushouders transparant bedienen uiteraard binnen de landelijke 

 kaders. 

 Verantwoord lokaal het beslag op beschikbare woningen.         
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RECHT op ARBEID

Aanbevelingen RECHT OP ARBEID

1. Werk moet lonen
•  Veel mensen met uitkering durven niet aan het werk te gaan vanwege de voor hun onvoorspelbare gevolgen  

 voor hun inkomen. Die belemmering moet worden opgeruimd door:

 > Bij tijdelijke werk de uitkering op te schorten i.p.v. te beëindigen. Dat voorkomt nieuwe wachttijd en geen  

   geld.

 > Een groot effect op iemands inkomen zijn de toeslagen. Als je gaat werken is het onzeker wat het betekent  

   voor je toeslagen. En die onzekerheid vertaalt zich vaak pas na maanden of zelfs een jaar later in 

   verplichtingen om soms forse bedragen terug te moeten betalen. Het gevolg is dat mensen in de schulden  

   raken en dan maar liever de zekerheid van een heel laag inkomen kiezen dan een baan en schulden.

        Daarom in Tilburg:
 > Mensen die aan het werk gaan moeten er zeker van zijn dat ze er op vooruit gaan. Dat is nu niet het geval  

    door het toeslagenstelsel. Daarom moet er een fonds komen waar mensen die aan het werk gaan en 

    geconfronteerd worden met inkomensachteruitgang door terugbetaling van toeslagen gecompenseerd   

    worden.

2. Weg met de potjes
• Niet de systeemwereld van de gemeente en het UWV staat centraal maar de belevingswereld van 

 werkzoekende en bedrijven

• Bij het UWV en bij de gemeenten hebben we veel verschillende regelingen. Afhankelijk van welke uitkering  

 je krijgt krijg je een ander “stempel”. UWV en gemeenten organiseren voor elke categorie een aparte 

 aanbesteding. Mensen die wel geholpen zouden kunnen worden vallen zo vaak buiten de boot.

Oplossing:
• Reïntegratiebedrijven of bedrijven die mensen scholen of een baan geven helpen iedereen die door gemeente,  

 UWV zijn doorverwezen. Maar helpen ook mensen die zich zelf melden of die ze zelf vinden. Bij succes 

 kunnen deze erkende (re-integratie en/of leer)bedrijven voor elke succesvol traject (baan of afgeronde 

 opleiding met baan)  een financiële vergoeding krijgen. UWV en gemeente betalen uit. Ze kijken welke 

 kandidaat volgens de regels bij UWV of bij gemeente hoort en zo verdelen ze de rekening.

• Natuurlijk zitten er ook inwoners in de stad bij die niet in een regeling of groep vallen (bv jongeren zonder  

 uitkering die nog thuis wonen) maar die wel geholpen zijn. Daarvoor wordt een budget gereserveerd. Dit 

 voorkomt veel bureaucratie en wachttijden en zorgt voor effectievere trajecten en stimuleert bedrijven om  

 mensen aan te namen. Bovendien is de gemeente en UWV niet in staat gebleken voldoende kandidaten aan te  

 dragen. Daarom goed als bedrijven ook zelf kandidaten kunnen zoeken.

3.  Investeer in lokaal geworteld ondernemerschap en committeer hen door hen lokaal  te laten                           

 investeren in werknemers en toekomstige werknemers (bv samenwerking met sociaal ontwikkelbedrijven, 

 investeren in ondernemingen op de parallelle arbeidsmarkt).

4.  Ontwikkel samen met werkgevers programma’s om jong talent duurzaam aan de stad en regio te binden.
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RECHT op ONDERWIJS

Aanbevelingen RECHT op ONDERWIJS

I over de Community School
Gemeente faciliteer:
1. de doorontwikkeling Community Schools (West: ’t Zand en Kruidenbuurt en in Noord) om,

  - de samenwerking tussen de professionele stakeholders (w.o. Politie/Justitie; Jeugdwerk; Woningbouw 

    coöperaties; Arbeidsvoorzieningsbeleid; Gezondheidszorg) te optimaliseren, streef naar ontschotting.

  - in samenspraak met de mensen waar het omgaat, de wijkbewoners, vorm en inhoud van de integrale  

    wijkaanpak (hier gericht op onderwijs) te ontwikkelen.

2. experimenten in andere wijken, ook de veel minder kwetsbare, en laat komen tot professionele feedback.

3. een projectleider/professionele regisseur per wijk die:

  - de zittende stakeholders helpt zich verder te professionaliseren want deze geïntegreerde wijkaanpak  

    vraagt mogelijk om een vernieuwde kijk op het eigen handelen (Uitvoeringsniveau) 

  - het model van de Geïntegreerde Wijkaanpak kan ondersteunen bij zijn doorontwikkeling (Conceptueel  

    niveau). 

  - theorie (conceptueel denken) en praktisch handelen (de uitvoering) elkaar in wisselwerking laat 

    versterken.

  - Werkt van analyse naar resultaat op wijkniveau

4. via voorfinanciering dat de geïntegreerde aanpak op wijkniveau, (bijvoorbeeld Community school) de VVE/ 

  Voorschoolse Educatie-gelden al direct kan inzetten voor “De Tilburgse School” van 07.00  – 22.00 uren  

  voor kinderen en volwassenen.

II over de relatie (Beroeps) onderwijs en arbeidsmarkt
Gemeente stel het onderwijs in staat de Arbeidsmarkt nog beter te bedienen door:

1. een infrastructuur te creëren die de wisselwerking tussen onderwijs en MKB./Arbeidsmarkt optimaal doet  

 zijn, want het onderwijs legt de basis voor de kwaliteit van de (toekomstige) werknemers/ondernemers.

2. de hierboven beschreven wijkaanpak benutten om ook de verbinding tussen individu en scholing en arbeids 

 markt te versoepelen;

3. jezelf als organisatie maximaal in te spannen om kwalitatieve stageplaatsen ter beschikking te stellen aan  

 het (beroeps)onderwijs

4. het MBO de actor/opleider/begeleider te laten zijn t.b.v.:

  - mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

  - mensen die in een transitie zitten

  - mensen die van werk naar (ander) werk begeleid moeten worden

  - mensen die hun mogelijkheden als ondernemer willen ontwikkelen/inzetten.

5. deze gedachten kans van slagen te geven met het aanstellen, i.s.m. het MBO, van een regisseur.
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RECHT op GEZONDHEID

Aanbevelingen RECHT op GEZONDHEID

1. Erken dat gezondheidswinst het meest te boeken is als je het verbindt met andere domeinen, zoals fysiek,  

 sociaal, economisch, onderwijs, sport. Durf als gemeente gezondheid als uitgangspunt te kiezen, de burger is  

 daar zeer gevoelig voor. Juist na corona zou je dat momentum moeten durven nemen als gemeente.

2. Pleeg als gemeente een gezondheidstoets bij beleidsbeslissingen; wat voor gevolgen zijn er voor gezondheid

3. Betrek de GGD als adviseur meer bij vraagstukken ook buiten het directe zorg en gezondheidsdomein. 

 De GGD is immers een gemeentelijke dienst.

4. Stel streefwaarden op voor gezondheid per wijk, gebruik de beschikbare data daarvoor

5. Kies focus op jeugd, daar is veel winst te boeken

6. Maak een brede coalitie mogelijk met veel partijen die aan gezondheid kunnen en willen werken. Veel partijen  

 zijn daartoe bereid, de gemeente kan helpen om het voor elkaar te maken. 

7. Sluit vanuit die brede coalitie aan op  trajecten die in het preventieakkoord worden genoemd en waarbij de  

 zorgverzekeraar (deels) kan financieren. Neem als gemeente verantwoordelijkheid om deze specifieke traject 

 en optimaal te laten verlopen door tijdig en voldoende inzet van interventies uit het gemeentelijke domein.
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RECHT op VEILIGHEID

Aanbevelingen RECHT op VEILIGHEID

1. Tilburg zegt nee tegen drugs, denormaliseer: niet gebruiken is de boodschap dus geen regulering,wat   

 geen jacht op drugsgebruik impliceert wel wegblijven van de schijn van acceptatie

 - Geen vrijblijvendheid vanuit de politiek/gemeente naar gebruik:

  * Grenzen stellen/normatief optreden

  * Grenzen stellen naast kansen geven aan gebruikers en dealers op een nieuwe start

  * Werken met Stadsmariniers met doorzettingsmacht

  * Justitiële partijen dienen met de sociale wijkteams in de wijken aanwezig te         

   zijn, waarbij Openbaar Ministerie, de politie en de rechtspraak ter plekke opereren

  * Coffeeshops verboden terrein voor niet ingezeten, Gemeente laat handhaven. 

 - Houd jongeren weg bij gebruik en handel

  * Scholen mogen niet wegkijken, laat ze het probleem erkennen

  * Controleer frequent de bezorgdiensten ook uitgevoerd door jongeren.

2. Investeringen in sociale omstandigheden (huisvesting, scholing, gezondheid en arbeidsmarktperspectief) 

 kunnen van betekenis zijn om mensen uit de sfeer van de criminaliteit te houden. Pact-aanpak Tilburg.   

 Repressie en preventie gaan samen.

3. Gemeente verdiep je in het businessmodel van de criminelen, bepaalde beroepsgroepen spelen daar een rol in:  

 w.o. notarissen, autoverhuurders en makelaars. Screen ze.

 Velen hebben in dezen boter op het hoofd: Integriteit van instellingen en beroepsgroepen     

 moet veel meer voor en over het voetlicht komen.

4. Gemeente kom in gesprek met de bestuurders van instellingen in de Zorg en het Welzijnswerk om die 

 bestuurders hun eigen professionals te laten motiveren en van bagage te voorzien om het drugsprobleem 

 serieus te nemen.
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 SPOORZONE 013 
Burgemeester Brokxlaan 8-76, 5041 SB Tilburg

www.theaterdeboemel.nl
www.tilburgshoop.com

 Met dank aan:
Hans Krosse, Arie Rinzema (programmaleiders)

Gerard Korthout (muzikale intermezzo - Stadstheater de Boemel)
 Johannes van Dam (fotografie) en Tanja Meidam (Techniek - Lay out - STH)


