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INLEIDING 

Voorzitter, 

Als Lokaal Halderberge kijken we positief terug op de verkiezingen van 21 maart. We 

zijn als Lokaal Halderberge gelijk gebleven in zetelaantal en we gaan er de komende 

periode met dezelfde fractie vol vertrouwen tegenaan voor en mét onze inwoners. De 

kiezer wist onze beleidslijn en de inzet van onze fractie en onze wethouder in de vorige 

periode blijkbaar te waarderen gelet op de stemmenwinst in de top van onze lijst. Dat 

geeft Lokaal Halderberge het vertrouwen dat de ingezette koers niet rigoureus moet 

worden veranderd, maar op onderdelen moet worden bijgesteld of geïntensiveerd. Dit 

alles natuurlijk binnen een verantwoord financieel beleid, behoedzaam en doordacht, 

want het moet natuurlijk allemaal wel blijven kloppen! Dit alles kunnen we teruglezen 

in de zomernota 2018-2022. Er ligt volgens ons een ambitieus programma dat 

voortborduurt op de ingeslagen weg van de afgelopen jaren, maar ook rekening houdt 

met de uitdagingen die we voor de toekomst hebben. De wereld om ons heen 

verandert en de ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. Met onze mobiel hebben we de 

wereld in onze binnenzak. Natuurlijk biedt dit voor de gemeente kansen. Zo wordt de 

BuitenBeter App steeds bekender als handig hulpmiddel voor het melden van kapotte 

lantaarnpalen en losse stoeptegels. Maar ook meldingen van zwerfvuil, vernielingen, 

ongedierte of overlast kan worden gemeld via de app of via internet. Zomaar een 

voorbeeld wat duidelijk maakt dat digitalisering de dienstverlening kan verbeteren.  

Met verdere digitalisering en het koppelen van bestanden wordt ook privacy steeds 

belangrijker. Op 25 mei is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming 

in werking getreden. Europese wetgeving die onze privacy beter moet beschermen. 

Wetten die op komst zijn en waar we zeker mee te maken gaan krijgen zijn ook de 

klimaatwet en de omgevingswet. In de zomernota worden thema’s als klimaatadaptatie 

en energietransitie genoemd, maar ook voor de doorontwikkeling van en het uitvoering 

geven aan de andere manier van werken die hoort bij de omgevingswet wordt de 

komende jaren geld uitgetrokken. Tijdig inspelen op de toekomst en de inwoners 

meenemen in nieuwe ontwikkelingen is essentieel. Pro actieve en heldere 

informatievoorziening moet een vanzelfsprekendheid zijn.   
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We hebben natuurlijk een verkiezingscampagne achter de rug en we hebben ook het 

raadsprogramma al in openbaarheid met elkaar hebben besproken.  Nu ook de 

financiële vertaling van het raadsprogramma bekend is willen we als Lokaal 

Halderberge deze Algemene Beschouwingen gebruiken om onze visie voor de 

komende jaren nogmaals helder uiteen te zetten. 

Hoewel we er financieel beter voorstaan dan voorheen gaan we geen cadeautjes 

uitdelen, maar verantwoord en doordacht financiële middelen inzetten om de 

leefomgeving en het leefgenot van onze inwoners te verhogen en onze economie te 

versterken. 

Leefbaar Halderberge  

We maken Halderberge groener, schoner en veiliger, met onder andere extra 

investeringen in groen en extra capaciteit voor onderhoudsbeurten. En hiermee dragen 

we direct bij aan de leefbaarheid van onze mooie gemeente. Goed verzorgde en 

aansprekende wijken zijn prettig om in te wonen. Dit geldt zowel voor wat oudere 

wijken als voor nieuwe, nog aan te leggen wijken. Versnelde uitvoering van het 

woningbouwprogramma is daar waar mogelijk gewenst. Bouwen voor de juiste 

doelgroepen is van essentieel belang. Luister naar de behoefte van onze inwoners. 

Niet alleen bouwen van eengezinswoningen maar ook realiseren van betaalbare huur- 

en koopwoningen voor starters en senioren. De ervaring die nu is opgedaan bij het 

CPO project bij De Reuzelaar in Hoeven moet aanleiding zijn om waar mogelijk meer 

CPO projecten mogelijk te maken. 

Zoals al aangegeven wordt in de zomernota aandacht besteed aan klimaatadaptatie 

en energietransitie. De wettelijke verplichting voor netbeheerders om nieuwbouw aan 

te sluiten op het aardgasnet is per 1 juli vervallen. In feite betekent dit een 

aansluitverbod voor bouwwerken waarvoor na 1 juli vergunningen worden 

aangevraagd. Hoewel dit voor het klimaat een prima maatregel is kan dit voor 

potentiële kopers van grond een belemmering zijn vanwege de extra kosten.  

Vraag: Hoe verhoudt zich deze belemmerende factor tot de ambitie van het 

versnellen van het woningbouwprogramma? 
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Het verhogen van de leefbaarheid in kleine kernen is naar onze tevredenheid als 

specifieke doelstelling opgenomen in de voorjaarsnota. Onder deze leefbaarheid wordt 

verstaan een goed onderwijsaanbod, behoud van sportverenigingen en een 

aantrekkelijk cultureel aanbod. De kleine kernen zijn het kwetsbaarst en daarmee 

belangrijk genoeg om extra aandacht aan te schenken. De plannen van de afgelopen 

jaren hebben niet het gewenste effect gehad. Alleen in Stampersgat is sprake van een 

goed functionerend MFA. 

Vraag: Hoe moeten inwoners en verenigingen uit Bosschenhoofd het onderzoek 

naar een dorpshuisfunctie op waarde schatten na de ervaringen met het MFA 

van afgelopen jaren? 

 

Veilig Halderberge  

Lokaal Halderberge vindt dat iedereen het recht heeft op een veilige woon- en 

werkomgeving. Daarom mogen inwoners van Halderberge verwachten dat de 

gemeente ingrijpt als onveilige situaties ontstaan. Fysieke veiligheid heeft betrekking 

op de verkeersbewegingen over weg, water, spoor en door de lucht. De inrichting van 

het wegverkeer moet zoveel mogelijk bescherming bieden aan de ‘zwakste’ 

verkeersdeelnemers te voet of op de fiets. Veilige routes naar scholen en 

sportvoorzieningen zijn noodzakelijk. 

In hoeverre de doorgaande route door de kern Oudenbosch na de herinrichting veiliger 

is geworden zal blijken uit de geplande evaluatie. Voor verkeersmaatregelen op de 

doorgaande route door Bosschenhoofd heeft de raad in maart het budget verhoogd 

naar 670.500. In overleg met de klankbordgroep en de bewoners wordt hier gewerkt 

aan de best passende oplossing. We kijken uit naar de plannen. Inmiddels wordt ook 

onderzoek gedaan naar de effecten op de provinciale weg  N 640 vanaf de rotonde 

Oudenbosch aan de Bosschendijk/ Koepelbaan door Hoeven naar Etten-Leur. De 

provincie voert dit onderzoek uit en zal in het najaar 2018 met een plan van aanpak 

komen. Onze gemeente heeft samen met  de Samenstichting het initiatief genomen 

voor de oprichting van een klankbordgroep. Hoewel de problematiek duidelijk is, zijn 

de oplossingen blijkbaar minder eenvoudig te implementeren. 
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Vragen:  

 Hoe houdt het college de klankbordgroep op de hoogte van de 

ontwikkelingen  

 Welke rol speelt de gemeenteraad straks bij te nemen verkeersbesluiten.  

 Het kan wat Lokaal Halderberge betreft nooit zo zijn dat we aan de ene kant 

een probleem oplossen en aan de andere kant nieuwe problemen creëren. 

Deelt het college deze mening? 

De spoorlijnen door de kernen Oudenbosch en Bosschenhoofd blijven een zorg. Met 

name het goederenvervoer neemt alleen maar toe. Het voornemen om een 

raadscommissie in het leven te roepen die zich met deze problematiek bezig gaat 

houden juichen wij van harte toe. 

Wat handhaving betreft zijn we blij met de extra BOA capaciteit die is opgenomen in 

de zomernota. De uitdaging blijft om prioritering van de inzet aan te laten sluiten op de 

ervaring van grootste ergernissen. Het idee om hier het digipanel voor in te zetten 

spreekt ons erg aan. 

Vraag: welke rol speelt de gemeenteraad bij de uiteindelijke prioritering? 

Ondernemend Halderberge 

Voor het huidige beleid is de Economische Visienota 2016 – 2020 leidend. Het gaat 

daarbij vooral om het uitvoering geven aan de uitvoeringsprogramma’s uit deze visie. 

Een van de doelen betrof de oprichting van een ondernemersfonds, een cofinanciering 

bestaande uit een gemeentelijk bijdrage en een bijdrage van de deelnemende 

marktpartijen. Nu zo’n 1 ½ jaar verder zijn wij benieuwd naar de stand van zaken.  

Vragen: 

 Hoeveel geld is er inmiddels uitgegeven en waaraan?  

 Hoe gaat het verder na 2018 met het ondernemersfonds? 

 

Het tegengaan van leegstand in de winkelkernen is een grote zorg. Dat is niet een 

typisch Halderbergs probleem. We zullen samen met de ondernemers moeten zoeken 
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naar oplossingen. Hierbij denken we aan het oplossen van het parkeerprobleem, 

ruimte voor terrassen, flexibele bestemmingsplannen, verminderde regeldruk .  

Vraag: Wanneer kunnen we het aangekondigde actieplan, zoals aangegeven in 

het raadsprogramma verwachten. 

Naast toerisme is ook de agrarische sector een belangrijke economische pijler voor 

Halderberge. Een groot areaal van ons grondgebied wordt ingenomen door agrarische 

activiteiten. De agrarische sector staat enorm onder druk door wet- en regelgeving en 

daarmee ook de vitaliteit van ons platteland. Daarnaast is deze sector, gelet op het 

areaal m2 aan daken en gronden, een belangrijke speler in de noodzakelijke 

energietransitie. 

Vragen:  

 wat gaat het college in Halderberge ondernemen om landschap en natuur, 

leefbaarheid én veiligheid van ons platteland te bevorderen?  

 Hoe betrekt Halderberge de agrarische sector bij de noodzakelijke 

energietransitie? 

 

Een sociaal Halderberge  

We zetten het beleid voor het sociale domein voort. Belangrijk hierbij is het voornemen 

om te komen tot een integraal lokaal beleidsplan sociaal domein. Dit plan zal naar wat 

wij hebben begrepen bestaan uit de pijlers: Lichamelijk en Geestelijk gezond; 

Financieel Gezond; Sociaal Netwerk en Meedoen en Opvoeden en Opgroeien. In de 

uitvoering van het beleid zorgt het wijkteam voor de integraliteit en het versterken van 

het netwerk. Met deze aanpak hebben we er alle vertrouwen in dat kinderen in 

Halderberge kunnen opgroeien tot zelfredzame volwassenen en dat ook de steeds 

groter wordende groep ouderen zich prettig en ondersteund voelt in onze gemeente. 

Naar onze mening zijn op dit moment nog lang niet alle inwoners met een zorgvraag 

op de hoogte van alle mogelijkheden die er zijn. 

Vraag: Wat gaat het college de komende periode doen om de bekendheid van de 

wijkteams en de mogelijkheden die er zijn nog verder te vergroten.  
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Tot slot 

Extra investeringen en capaciteit kosten logischerwijs extra geld. Door de uitgaven te 

spreiden over de verschillende jaren is er veel mogelijk. De financiële kengetallen 

geven een verschillend beeld. De ratio weerstandsvermogen is hoog. De solvabiliteit 

groeit over de jaren heen naar 23,11%. Onze zorg zit bij de schuldquote. Deze zegt 

niet alleen iets over onze schuld, maar ook over onze inkomsten. Door de vele 

investeringen van de afgelopen jaren en het feit dat we over enkele jaren geen grond 

meer te verkopen hebben loopt deze quote op. 

Vraag: heeft de portefeuillehouder nog ideeën om de schuldquote positief te 

beïnvloeden? 

Uit het collegewerkprogramma vloeit een tekort voor 2019 en 2020. Sommige ambities 

vragen namelijk al op korte termijn om actie in het belang van de inwoners en 

ondernemers van Halderberge. Hierbij gaan we ervan uit dat de dekking van het tekort 

in het jaar 2019 met incidentele middelen een eenmalige oplossing is. Pas met de 

behandeling van begroting wordt precies inzichtelijk wat structureel en wat incidenteel 

is. Richting de begroting willen we graag als Lokaal Halderberge het college bewegen 

om ook het begrotingsjaar 2020 structureel sluitend te krijgen. 

Vraag: wil het college deze uitdaging voor begrotingsjaar 2020 aangaan? 

Het kan wat Lokaal Halderberge betreft niet zo zijn dat we jaarlijks incidentele middelen 

nodig hebben om een begroting sluitend te krijgen.  

Het moet namelijk wel blijven kloppen! 

 

Tot slot spreken wij onze dank uit voor de goede ambtelijke ondersteuning, zowel van 

de griffie, de bodes als de rest van de ambtelijke organisatie.  

 

Wij danken u voor uw aandacht. 

Lokaal Halderberge.  


