
Jong Talent

Lokaal Halderberge is de mogelijkheid aan het bekijken om jong getalenteerd publiek dat geïn-
teresseerd is in lokale politieke vraagstukken een podium te bieden. Middels een cursus ‘lokaal 
(politiek) bestuur’ wil zij hier in de toekomst vorm aan geven. Lokaal Halderberge maakt zich hier 
sterk voor en hoopt binnenkort geïnteresseerden te mogen ontmoeten om samen te bouwen aan 
een levendig Halderberge.

Benieuwd wat Lokaal Halderberge jou nu al kan bieden? Kijk dan op www.lokaalhalderberge.nl 
voor meer informatie en wanneer de eerstvolgende Steunfractievergadering plaatsvindt.
Hopelijk tot snel!

Contactgegevens
zijn te vinden op:
www.lokaalhalderberge.nl
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Overheidsparticipatie

De samenleving anno 2016 laat zich niet zomaar top-down besturen en dat is terecht. De samenle-
ving is energiek, mondig en langs allerlei kanalen goed geïnformeerd. Burgers nemen vaak zelf het 
initiatief en staan aan het roer van belangrijke ontwikkelingen. Soms wordt daarbij samenwerking 
met de overheid gezocht, die de initiatieven kan faciliteren met middelen, een fysieke ruimte of 
ambtelijke ondersteuning. Wij noemen deze samenwerking overheidsparticipatie.
Het afgelopen jaar zijn we met raadsleden van de gemeenten Aalburg, Etten-Leur en Halderberge 
op ontdekkingstocht gegaan in de wereld van overheidsparticipatie. Jacques Wallage gaf bij aan-
vang van onze reis aan dat het zinvol vormgeven van overheidsparticipatie een andere rol van de 
gemeenteraad vraagt. In zijn ogen meer een volksvertegenwoordigende rol. Het gemeentebestuur 
maakt niet meer alleen de dienst uit, maar is één van de spelers in een veel groter geheel. Ge-
meenteraden hebben met de decentralisaties in het sociale domein belangrijke taken bij gekregen, 
waarmee het belang van onze inwoners direct gemoeid is. De beschikbare tijd van een raadslid 
kunnen we daarom beter gebruiken om er vaker op uit te trekken. Om zo meer verbinding met de 
samenleving te zoeken in plaats van onze neus in allerlei lettertjes te steken of urenlang tussen vier 
muren te vergaderen.

25 mei 2016 trok ik dan ook mijn hakjes aan om in Halderberge een succesvol en inspirerend ge-
bleken eindcongres over de ontdekkingstocht bij te wonen. Vier uur lang hebben we met West-Bra-
bantse raadsleden het thema ‘Overheidsparticipatie’ op allerlei manieren belicht. Weliswaar binnen 
vier muren, maar met diverse initiatiefnemers 
uit de samenleving die diverse prachtige pro-
jecten presenteerden. Met elkaar kwamen we 
tot de conclusie dat de reis in overheidspartici-
patieland nog niet ten einde is; we hebben de 
bestemming nog niet bereikt. Het eindcongres 
was slechts de afsluiter van een eerste étappe.

Lokaal Halderberge gaat als partij ook mee op 
die reis en zoekt vaker de verbinding met de 
samenleving. Dit gebeurt met stevige wandel-
schoenen, want op hakjes raak je niet ver.

Gisela van Beek - van Oosterhout
Raadslid Lokaal Halderberge 

Introductie Bert Suijkerbuijk

Binnen de fractie van Lokaal Halderberge is de vrijkomende raadszetel ingenomen door 
Bert Suijkerbuijk. De oud-wethouder van Halderberge heeft op 14 juli plaatsgenomen 
als fractielid van de partij. Met zijn opgedane kennis en ervaring is hij een aanwinst voor 
de fractie.
Een optimale verdeling van de portefeuilles wordt op een later moment bekeken.
Bert sluit aan bij de overige fractieleden van Lokaal Halderberge:

2 7

Inhoudsopgave

3 voorwoord door Jurgen Pertijs
•

4 interview met Peter Bons en Jan Mollen
•

5 decentralisaties in het sociaal domein door Toos Ossenblok
•

6 dankwoord van Dick Jan Albers 
•

7 overheidsparticipatie door Gisela van Beek / introductie van Bert Suijkerbuijk
•

8 jong talent / hoogtepunten 2014-2016



De raadsperiode is inmiddels halverwege en Lokaal Halderberge heeft 
al grote stappen gezet. Na de verkiezingen van 2014 zijn wij als groot-
ste partij vol enthousiasme van start gegaan. Peter Bons heeft namens 
Lokaal Halderberge plaatsgenomen in het college, waarin hij als por-
tefeuillehouder van onder andere Financiën goed werk heeft geleverd.
Hij stond voor de uitdaging om Halderberge door de financiële crisis te 
leiden en dit heeft hij met succes gedaan. Op 14 juli 2016 heeft Peter, 
zoals afgesproken bij de coalitievorming, het wethoudersstokje overge-
dragen aan Jan Mollen. We hebben er als fractie alle vertrouwen in dat 
Jan met zijn kennis en kunde een uitstekende opvolger zal zijn.

We hebben de afgelopen twee jaar belangrijke besluiten genomen. Zo 
hebben de veranderingen in het sociaal domein tot een andere werkwijze binnen de gemeente 
geleid, heeft het afronden van de discussies over de bezuinigingen kansen geboden voor de toe-
komst en heeft de discussie rondom de opvang van vluchtelingen grote impact gehad op onze 
eigen manier van denken. Dit zijn onderwerpen waar de gemeenteraad de inbreng van inwoners 
en belanghebbende organisaties heeft meegenomen in de besluitvorming. Lokaal Halderberge 
steunt deze ontwikkeling. Het gemeentebestuur heeft de wijsheid niet in pacht en in samenspraak 
met betrokkenen komt hij tot de beste oplossingen. Het mooiste voorbeeld hiervan is de manier 
waarop de besluitvorming rondom de doorgaande route Oudenbosch is vormgegeven. Verschil-
lende klankbordgroepen, bestaande uit inwoners van Halderberge en andere betrokkenen, hebben 
zich over het tracé gebogen en de gemeenteraad een breed gedragen oplossing aangereikt. Deze 
invulling van burgerparticipatie is volgens Lokaal Halderberge de toekomst. De herinrichting van 
de St. Janstraat in Hoeven leent zich voor het volgende burgerparticipatieproject. In Halderberge 
wonen namelijk veel mensen met goede ideeën die het gemeentebestuur vooral moet benutten.

Lokaal Halderberge blijft zich ook de rest van deze raadsperiode inzetten voor de inwoners van 
Halderberge. Als u op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen, bezoek dan onze web-
site www.lokaalhalderberge.nl.Via de website kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief 
en lid worden van de partij. 

Praat mee, denk mee en doe mee. Samen maken we Halderberge nog mooier dan het al is.

Jurgen Pertijs
Fractievoorzitter Lokaal Halderberge

Dankwoord: Lokaal
Halderberge in beweging

Beste mensen, wat hebben we toch iets moois 
tot stand gebracht. Iets waarop wij allen ui-
terst trots kunnen zijn. Daar mogen wij van 
genieten, maar tegelijkertijd moeten wij altijd 
als partij gericht zijn op blijvend verbeteren en 
groeien. En dat doen wij; de ontwikkeling van 
onze partij gaat door.

Binnen het bestuur van Lokaal Halderberge 
gaan er veranderingen plaatsvinden. Een 
aantal van de ‘Founding Fathers’ van de partij 
neemt afscheid. Peter van Eekelen, voorma-
lig voorzitter van Hoeven 2000, is inmiddels 
verhuisd naar een ander deel van ons land. 
Zijn politieke inzicht, diplomatieke gaven en 
visie zijn essentieel geweest bij de integratie 
van Hoeven 2000 binnen Lokaal Halderberge. 
Jan Mollen heeft blijk gegeven van integer 
handelen en empathisch denken. Hij heeft al-
tijd het belang van de partij boven zijn eigen 
belangen geplaatst. Hij is inmiddels aangetre-
den als wethouder. Martijn Konings heeft in 
veel gevallen een centrale rol gespeeld bin-
nen de fusie tussen ONS, Hoeven 2000 en 
Gemeenschapsbelangen Halderberge. Hij is 
onvermoeibaar geweest in het herkennen en 

uitvoeren van de formele stappen die noodza-
kelijk waren voor het vormen van Lokaal Hal-
derberge. Hij heeft zicht weten te profileren 
als één van de meest gewaardeerde mensen 
binnen het bestuur met een enorm draagvlak 
binnen de partij. Ondergetekende vertrekt 
ook. Hij heeft zich met name bezig gehouden 
met het compenseren van zijn gebrek aan po-
litieke kennis en lokale omstandigheden door 
zich, met enthousiasme, te werpen op het 
bouwproces van de Lokaal Halderberge.

Bestuurswisselingen zijn goed. Het zorgt er-
voor dat met een frisse blik gewerkt gaat wor-
den aan de verdere ontwikkeling van de partij. 
Diel Boere en Jan Jong blijven bestuurslid. Zij 
bewaken de basis waarop verder gebouwd 
kan worden. Daarnaast wordt het nieuwe be-
stuur verjongd, komen er nieuwe getalenteer-
de mensen bij en zal heel veel politieke kennis 
en vaardigheid worden toegevoegd. Dit zal de 
dialoog tussen bestuur en de politieke fractie 
verder optimaliseren.
 
Lokaal Halderberge gaat een nieuwe fase van 
haar bestaan in. We worden sterker en ster-
ker. Ik mag uit naam van Peter, Jan en Martijn 
spreken als ik u zeg dat de afscheidnemende 
bestuursleden dank willen uitspreken voor de 
inzet, de samenwerking en de vriendschap die 
zij hebben ervaren in het werken voor onze 
partij. Lokaal Halderberge is een fantastische 
partij met fantastische mensen en een fantas-
tische toekomst. Het gaat u allen goed!

Dick Jan Albers
Oud-bestuursvoorzitter
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Voorwoord fractievoorzitter

Op welke manier draagt Lokaal Halderberge bij aan een toekomstbestendig Halderberge?
Lokaal Halderberge is als samengevoegde partij de versplintering binnen het Halderbergse be-
stuur tegengegaan. De samenvoeging heeft gezorgd voor een efficiëntere werkwijze binnen de 
gemeenteraad en voor inhoudelijk uitdagende debatten. Lokaal Halderberge is niet gebonden aan 
een politieke ideologie, maar handelt vanuit de belangen van de burgers. Het is straks aan de kie-
zer om te bepalen of Lokaal Halderberge de grootste partij blijft en deze pragmatische benadering 
kan blijven volgen.



Waar kun je met trots 
op terugkijken Peter?
Het tij is gekeerd, nadat 
de afgelopen jaren wer-
den gedomineerd door 
financiële tegenvallers. 
Desondanks zijn er pro-
minente investeringen 
gedaan waar Halderber-
ge van profiteert. Zo zijn 
het onderwijs en de bui-
tensport aanzienlijk ver-

beterd. Verschillende sportaccommodaties zijn 
in de loop der jaren vernieuwd en de realisatie 
van Brede Scholen is in gang gezet. Daarbij 
is de ‘Zuidelijke Omlegging Oudenbosch’ na-
genoeg gerealiseerd en gaat voor een betere 
doorstroming binnen de kernen zorgen. Het 
uitgangspunt blijft verbinding maken met de 
burgers om de doelen te bewerkstelligen.

Ik kijk met veel plezier en trots terug  op wat ik 
samen met het college van B&W, de gemeen-
teraad en de medewerkers van gemeente Hal-
derberge heb kunnen realiseren. Halderberge 
is een volwaardige speler binnen de regio 
West-Brabant, met een efficiënte ambtelijke 
organisatie waarmee uitdagingen aangegaan 
kunnen worden. 

Peter Bons is zes jaar werkzaam geweest als 
Halderbergse wethouder. Hij was verantwoor-
delijk voor de portefeuille Middelen, Openbare 
Ruimte en de Zuidelijke Omleiding om Ouden-
bosch. Tijdens zijn wethouderschap heeft Pe-
ter de totstandkoming van het Regionaal Ar-
chief West-Brabant geïnitieerd en begeleid en 
is hij nauw betrokken geweest bij de professio-
naliseringsslag van de Belastingsamenwerking 
West-Brabant. Hij start in september met een 
uitdagende functie bij de onderwijsinstelling 
De Haagse Hogeschool.

Waar liggen voor jou 
de uitdagingen Jan?
Er is gebouwd aan de 
fundamenten van een 
toekomstbestendige 
gemeente. Het weer-
standvermogen is ge-
stegen en er is ruimte 
ontstaan om de finan-
ciële positie te verster-
ken. Het werken aan 
een structureel ge-

zonde financiële positie van onze gemeente 
is voor mij een belangrijke uitdaging om ver-
antwoord en toekomstgericht te kunnen wer-
ken. Daarnaast wil ik de herontwikkeling van 
de Planning & Controle cyclus starten om het 
besluitvormingsproces binnen de gemeente 
te optimaliseren en ga ik verder uitvoering 
geven aan het zaakgericht werken als on-
derdeel van het informatiebeleidsplan. Voor 
deze werkwijze, opgestart vanuit de dienst-
verleningsgedachte en gericht op het mini-
maliseren van dubbel werk, wordt actief de 
samenwerking met buurgemeenten gezocht. 

Als mens vind ik het belangrijk om eerlijk en 
respectvol te handelen en te doen wat ge-
vraagd wordt. Eigenschappen die ik ook wil 
uitdragen in mijn rol als wethouder. Daar-
naast wil ik, waar mogelijk, constructief over-
leg voeren met onze inwoners. Uitdagingen 
waar ik vol enthousiasme en vertrouwen mee 
aan de slag ga.

Jan Mollen is zes jaar raadslid van Lokaal 
Halderberge geweest waarbij hij verantwoor-
delijk was voor de portefeuille Middelen. 
Met een ruime ervaring binnen de financiële 
dienstverlening op zowel het gebied van fi-
nancieringsvraagstukken als organisatorische 
veranderingsprocessen, is hij klaar voor de 
nieuwe uitdaging van wethouderschap. Hij 
neemt de portefeuilles één op één over van 
Peter Bons. Deze bewuste keuze zorgt voor 
continuïteit binnen het college wat altijd het 
streven van Lokaal Halderberge is geweest.

Decentralisatie in het
sociale domein

Op 1 januari 2015 is er veel veranderd voor 
de burgers die aangewezen zijn op zorgon-
dersteuning. De belangrijke stelselwijziging, 
de zogeheten decentralisatie van zorg, werk 
en jeugdhulp, heeft ervoor gezorgd dat de Al-
gemene Wet Bijzondere Ziektekosten deels 
is overgegaan naar de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekerings-
wet. Door deze wijziging zijn gemeenten via 
de Wmo verantwoordelijk gesteld voor onder-
steuning en begeleiding van hun burgers.
Ondanks dat het Rijk flinke bezuinigingen 
heeft doorgevoerd en de gemeenten nog meer 
verlagingen van inkomsten te wachten staat, 
mogen de hulpbehoevende burgers daar niet 
onder lijden. De wens is dat de hulpbehoeven-
de zo lang mogelijk thuis blijft wonen en daar 
hoort het krijgen van hulp bij. Zelfredzaamheid 
is het sleutelwoord, maar het mag niet alleen 
afhangen van de mantelzorgers. 

Geen duidelijke kaders
Door de Wmo zijn de zorgtaken, zoals hulp in 
huishouden, begeleiding en ondersteuning de 
verantwoordelijkheid van de gemeente gewor-
den. Dit zorgt voor een warrige situatie die vra-
gen oproept. Is de inzet alleen gericht op een 
schoon huis of is huishoudelijke hulp een in-
tegraal onderdeel van bredere zorg en onder-
steuning? In Halderberge is zowel het schone 
huis als de zorg en ondersteuning aan de orde. 
Deze kwestie roept bij ons de vraag op: kun-
nen deze taken neergelegd worden bij de di-
verse zorginstellingen? Neemt de gemeente 
wel voldoende haar verantwoordelijkheid?
Ontevreden burgers hebben bezwaar gemaakt 
bij de rechter tegen de wijze waarop de ge-
meente Halderberge deze zorgvragen laat uit-
voeren door de zorgaanbieders. De uitspraak 
van de rechtbank in mei j.l. is dan ook duide-
lijk. Zij heeft geconstateerd dat de gemeente 
Halderberge de zorgaanbieders te veel ruimte 
geeft om een eigen handelingswijze te kiezen. 
De gemeente heeft teveel verantwoordelijk-

heid neergelegd bij de zorgaan-
bieders in plaats van deze zelf 
ter hand nemen. Nu bepalen 
de zorgaanbieders de hoeveel-
heid uren waarop de burgers 

aanspraak kunnen maken. Naar aanleiding 
van de uitspraak van de rechtbank zal de ge-
meente Halderberge haar beleid moeten aan-
passen en haar verantwoordelijkheid moeten 
nemen.
Lokaal Halderberge zal de uitvoering van 
deze wetten goed volgen en aandacht blijven 
vragen voor verbeteringen zodat burgers de 
zorg en steun ontvangen die voor hun nodig 
is.

Toos Ossenblok-Aerts,
Raadslid Lokaal Halderberge

Jeugdzorg
De transformatie van de jeugdwet is een 
mega operatie die grote gevolgen heeft voor 
zowel de gemeenten als zorginstellingen. De 
gemeente is verantwoordelijk voor de jeugd-
hulpplicht  voor kinderen tot 18 jaar.  Een 
groot probleem ontstaat als de jongeren 18 
jaar worden. Dan vallen zij voor hulp onder de 
WMO enniet langer onder de jeugdwet. Om 
die overgang goed te laten verlopen is daar-
voor  extra aandacht nodig. 

Participatiewet
Het doel van de Participatiewet is om meer 
mensen, ook diegenen met een arbeidsbe-
perking, aan de slag te krijgen. De wet richt 
zich op de doelgroepen van de Wet Sociale 
Werkvoorziening (WSW), de Wajong en de 
Wet werk en bijstand (WWB). Delen van de 
laatste twee wetten zijn opgegaan in de Parti-
cipatiewet. De gemeenten zijn verantwoorde-
lijk geworden voor mensen met arbeidsver-
mogen die ondersteuning nodig hebben.
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Oud-wethouder Peter Bons en aangetreden wethouder Jan Mollen  kijken samen terug op turbu-
lente jaren die voor een vruchtbare voedingsbodem hebben gezorgd. 


