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INLEIDING 

Voorzitter, 

Als eerste overheid, dicht bij onze inwoners, richten we ons op waar we naar toe 

willen. Dat doen we niet alleen, maar vooral samen. Sámen met inwoners en andere 

partijen in en rond Halderberge. Samen met gemeenten in de regio, maar ook samen 

met de rijksoverheid, de provincies en de waterschappen. Vanuit onze eigen kracht 

en vanuit een gelijkwaardige positie. 

Volgens Lokaal Halderberge gaat het in ieder geval; óm, mét en óver mensen. 

Onlangs hebben we onze bestuurlijke visie over de toekomst van Halderberge 

vastgesteld. Lokaal Halderberge kan zich helemaal vinden in de vastgestelde missie 

en visie en de verdere uitwerking daarvan in de zes pijlers: 

 Dienstverlening.  

 Bestuurskracht.  

 Schakelkracht.  

 Financiële draagkracht en economische dragers.  

 Recht doen aan de identiteit van de kernen.  

 Regionale verbondenheid burgers.  

Dit is de basis om samen met het maatschappelijk middenveld de maatschappelijke 

opgaven verder te formuleren. Wij kijken uit naar de rondetafelgesprekken en 

verdere discussies over dit onderwerp. 

  

Inwonerparticipatie in vele vormen en op vele plaatsen 

De overheid verlangt op allerlei gebieden steeds meer betrokkenheid van haar 

inwoners. Lokaal Halderberge gelooft dat betrokkenheid afhankelijk is van meerdere 

factoren: van de sociale structuur van een dorp, buurt of wijk, de bereidheid van 

maatschappelijke instituties en betrokken inwoners én de rol die de gemeente hierin 

speelt. Uiteindelijk moet de gemeente toegevoegde waarde leveren aan het 

maatschappelijke initiatief. 

Het besef van veranderende rollen is ook in Halderberge doorgedrongen. Uitstekend 

voorbeeld daarvan is de wijze waarop de inrichting van de doorgaande route in 
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Oudenbosch gaat plaatsvinden. Dankzij diverse klankbordgroepen is een goed plan 

gesmeed waarbij het enthousiasme de betrokkenheid en verantwoordelijkheid ons 

als Lokaal Halderberge tijdens diverse bijgewoonde bijeenkomsten positief zijn 

opgevallen.  

Ook de seniorenraad en de WMO-raad zijn voorbeelden van participatie die al 

plaatsvinden. Maar er is nog veel meer mogelijk, het einde is nog niet in zicht. Lokaal 

Halderberge vindt het daarom belangrijk bij te dragen aan bevordering van 

betrokkenheid opdat nóg meer mogelijk wordt dan tot nu toe.  

Hoe gaat het college in de nabije toekomst initiatieven van inwoners en 

instituties bevorderen? 

Economische bedrijvigheid in de regio 

Halderberge is een gemeente waar vergrijzing en ontgroening op de loer liggen. Dat 

brengt met zich mee dat de arbeidspopulatie daalt en de druk op de 

gezondheidszorg toeneemt. We bevinden ons in een economisch sterke regio. We 

moeten er daarom, samen met onze regiopartners, voor zorgdragen dat onze 

jongeren en jonge gezinnen niet massaal wegtrekken uit de regio. Goede 

afstemming en samenwerking met onze regiopartners op alle beleidsterreinen is 

noodzakelijk om de leefbaarheid te borgen en waar mogelijk versterken. We werken 

en leven immers niet alleen binnen onze gemeentegrenzen. 

De arbeidsmarkt wordt steeds meer een regionale aangelegenheid waardoor we zijn 

toegetreden tot “Het Werkplein”. Om de arbeidsmarkt vitaal te houden is goed 

onderwijs in de regio van belang Samenwerking van bedrijfsleven, overheid en 

onderwijs (en ondernemende burgers) is essentieel om innovatie en economische 

ontwikkeling in de regio te bevorderen. 

Ook als het gaat om de huisvesting van onze arbeidsmigranten moeten we met de 

regiopartners gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Kunt u aangeven in welke 

mate de huisvesting van arbeidsmigranten met elkaar wordt opgelost? Wat zijn 

op dit moment knelpunten? Zijn er toekomstige knelpunten? Wat doet u om 

tweespalt (tussen onze inwoners en arbeidsmigranten) nu en in de toekomst te 

voorkomen? 
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Sociaal domein 

Met de invoering van de Jeugdwet, de nieuwe WMO en de Participatiewet kregen 

gemeenten er vanaf 2015 een groot aantal taken bij. Het gaat hierbij vooral om taken 

ter ondersteuning van kwetsbare inwoners. 

Voor de inwoners zijn deze nieuwe wetten nog onoverzichtelijk. Ze zijn nog steeds 

onbekend met de veranderingen die per 1 januari jl. plaatsvonden. Dat kwam 

duidelijk naar voren op de informatiemiddagen die de wijkteams in de diverse kernen 

hebben verzorgd. Communicatie is cruciaal. Informatie brengen naar de inwoners, 

zodat ze weten hoe te handelen bij problemen, verzoeken of aanvragen. 

Inwoners moeten zelf een steviger rol spelen bij zaken in hun leefomgeving, hetzij 

door zelf taken op te pakken en initiatieven te nemen, hetzij door mee te beslissen. 

De overheid neemt hierbij een andere rol in dan voorheen. 

Deze decentralisaties hebben een enorme impuls gegeven aan het fenomeen 

‘samenwerken’. De komende jaren zal blijken of deze samenwerkingsvormen het 

gewenste resultaat opleveren. 

 

Het is belangrijk goed zicht te hebben op het functioneren van de eigen regionale 

werkverbanden. Gericht evalueren en opgedane ervaringen met elkaar delen. We 

zijn het aan onze inwoners en onszelf verplicht om te controleren of de gekozen 

organisatievorm tot het best mogelijke resultaat leidt voor onze inwoners.  

Hoe gaat dit college ons als raad faciliteren als het gaat om de juiste 

informatievoorziening op het juiste moment, zodat de raad zicht houdt op 

bovengenoemd functioneren en goed kan evalueren?  

 

Onderwijs 

Per 1 januari 2015 is er een nieuwe wet in werking getreden over de ontwikkelingen 

onderwijshuisvesting. Het budget wordt flink gekort. Daarnaast neemt het Rijk het 

geld uit het gemeentefonds en hevelt dit over naar de lumpsum voor primair en 

voortgezet onderwijs. Het primair onderwijs is zelf verantwoordelijk voor het 

buitenonderhoud van schoolgebouwen. Het voortgezet onderwijs is dat al. De 

gemeente blijft verantwoordelijk voor verzekeringen, OZB en huisvesting voor 

bewegingslessen. Wat betekent dat voor onze gemeente? 
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Lokaal Halderberge wenst de combinatiefunctionarissen te behouden. In het kader 

van gezondheid en leefbaarheid in de kernen zijn dit belangrijke schakels, zowel voor 

de bewegingslessen als voor cultuur. 

 

Leefbaarheid en onze energieke samenleving 

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte heeft nu wel zijn dieptepunt bereikt. 

Verdere besparen hierop kan niet. Er moet blijvend gezocht worden naar 

mogelijkheden om openbaar groen om te vormen, zodanig dat het recht doet aan 

onze toeristische doelstellingen. Een attractieve onderhoudsvriendelijke omgeving 

tegen lage kosten. Bloembakken worden wel degelijk gemist is gebleken uit reacties 

van inwoners. Hoe heeft het college gecommuniceerd dat adoptie van 

bloembakken tot de mogelijkheden hoort? 

Veiligheid, overlast en onveiligheidsgevoelens 

In zijn algemeenheid duiden cijfers aan dat de veiligheid in Halderberge niet is 

afgenomen. Dat wil niet zeggen dat dit ook met onveiligheidsgevoelens zo is. 

Handhaving moet daarom zichtbaarder worden uitgevoerd. Men moet daadwerkelijk 

zien dat er wat gebeurt met meldingen. Niet alleen ten aanzien van criminele 

activiteiten, maar ook op zaken als parkeeroverlast en hondenpoepoverlast. Naast 

meer fysieke inzet van handhavers speelt daarbij gerichte communicatie een rol. 

Welke mogelijkheden ziet het college om hier in de toekomst invulling aan te 

geven? 

De schoolroutes die jongeren moeten overbruggen om van huis naar school te gaan 

moeten veilig zijn. Alhoewel de doorgaande route in Oudenbosch aangepakt wordt 

nadat de rondweg klaar is betekent dit wel dat er nog ruim twee jaar gevaarlijke 

situaties zijn. Lokaal Halderberge blijft hameren op (tijdelijke) verkeersmaatregelen. 
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Gemeentelijke dienstverlening en informatiebeleid 

Inwoners verwachten van hun lokale overheid een kwalitatief goede, snelle en 

betrouwbare dienstverlening. ICT wordt ingezet als middel om onze 

maatschappelijke doelen te realiseren en onze dienstverlening te optimaliseren. 

(‘passend contact tussen overheid en burger’). In dit verband horen wij graag van 

u wanneer de website van de gemeente eindelijk eens ‘up to date’ is. Burgers 

raken steeds meer vertrouwd met het bestaan ervan, maar als de informatie die 

gezocht wordt niet eenvoudig ter beschikking is missen we een belangrijke 

schakel tussen burger en overheid. 

De gemeentelijke organisatie 

De lokale verhoudingen veranderen. Wij staan voor de complexe uitdaging om 

inwoners en organisaties actief te betrekken bij de publieke zaak. Daarbij gaat het 

om een goede leefomgeving, goed onderwijs, adequate zorg en hoogwaardige 

dienstverlening. Dit vraagt ook een omslag in denken in onze eigen organisatie met 

een andere houding en werkwijze. De gemeente gaat 3 rollen spelen: De traditionele, 

de ondersteunende en de samenwerkende rol. 

Kunt u aangeven óf en hoe onze organisatie zich op dit moment hierop 

voorbereidt? Bent u met de huidige en inmiddels afgeslankte organisatie nog 

voldoende uitgerust om alle hedendaagse vraagstukken op te pakken? Welk 

type ambtenaar heeft de gemeente in de toekomst nodig en in hoeverre 

verandert uw rol als werkgever? 

 

De financiën van de gemeente 

Ondanks de huidige decentralisatieopgaven, de enorme afwaardering op onze met 

grondbezit rijk gerekende positie en de moeilijk voorspelbare rijksbijdragen, maakt 

ons weerstandsvermogen een positieve ontwikkeling door. Van 0,75 per ultimo 2013 

naar 0,93 per 31-12-2014 en 0,90 bij de zomernota. We krabbelen gestaag op uit dat 

dal van toen en hebben vertrouwen in de trend die we zien.  

Ten aanzien van de bezuinigingsmaatregelen blijven wij van mening dat de grootste 

winst te halen is in het accommodatiebeleid. Dit is in lijn met de uitkomst van de 
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enquête. Onze inwoners willen ook dat de gemeente gaat bezuinigen op gebouwen 

waar de gemeente eigenaar van is. Over de Beuk heeft Lokaal Halderberge de 

afgelopen jaren al diverse vragen gesteld. Dit is één van de voorbeelden waarbij de 

accommodatieproblematiek in al zijn facetten tot uitdrukking is gekomen en hoe het 

in onze ogen niet moet. 

Gemeenten kunnen taken alleen voor hun rekening nemen als daar genoeg 

middelen voor zijn. Als je de mogelijkheid krijgt om het verschil te maken, moet je ook 

lokaal kunnen bepalen wat dat mag kosten. In het huidige stelsel wordt met die 

mogelijkheid echter onvoldoende rekening gehouden omdat het Rijk gemeenten 

nauwelijks de mogelijkheid geeft te sturen op het niveau van inkomsten. Nu het 

takenpakket van de gemeenten veel groter wordt alsmede de omvang van de 

gemeentelijke begrotingen, bestaan er plannen om het lokaal belastinggebied te 

verruimen. In afwachting van de uitkomst van die plannen is Lokaal Halderberge er 

voorstander van géén andere heffingen in te voeren. 

Slot 

In alle rollen die de gemeente momenteel vervult en in de toekomst wellicht op een 

andere wijze gaat vervullen, speelt samenwerking en communicatie een cruciale 

rol. Wij hebben het gevoel dat hier nog verbetering mogelijk is en hopen dat het 

college dit ook zo ziet. 

Tot slot spreken wij onze dank uit voor de ambtelijke ondersteuning. In het bijzonder 

dank aan de griffie en de bodes en meer algemeen aan iedereen die zich positief 

inzet voor de leefgemeenschap van Halderberge. 

Wij danken u voor uw aandacht. 

Lokaal Halderberge.  


