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INLEIDING 

Voorzitter, 

Aan het begin van een nieuwe raadsperiode willen we vooral alleen 
vooruitkijken. Maar vooruitkijken lijkt momenteel extra lastig. We hebben nog 
steeds te maken met de gevolgen van corona. Verder spelen o.a. de opvang 
van Oekraïners, de stijgende energieprijzen, de krapte op de arbeidsmarkt, de 
huisvesting van arbeidsmigranten, de stikstofproblematiek, de gestegen 
grondstof- en bouwprijzen en de vluchtelingencrisis onze gemeente parten. 
Niet alléén onze gemeente, maar ook onze inwoners, ondernemers en 
verenigingen. 

Onder andere dankzij gedegen financieel beleid is het mogelijk nu eventuele 
tegenvallers op te vangen en onze inwoners, verenigingen en ondernemers 
extra te ondersteunen indien nodig. Bijvoorbeeld via verruiming van het 
minimabeleid. Eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat de inkomstenstroom 
vanuit het Rijk voor de komende jaren gunstiger uitvalt dan aanvankelijk 
gedacht.  
 
Lokaal Halderberge wil in deze Algemene Beschouwingen een aantal 
onderwerpen aansnijden die voor ons belangrijk zijn en waar ook naar de 
toekomst toe blijvend aandacht voor zou moeten zijn. 
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FINANCIËN 

Ambities 
Halderberge zit momenteel financieel gelukkig best goed in het zadel en dat 
willen we graag zo houden. Daarbij hebben we ook flinke ambities en willen 
we indien nodig kunnen inspelen op genoemde veranderende situaties c.q. 
onzekerheden. Dat laatste lijkt nu extra belangrijk, kijkend naar de wereld om 
ons heen. Naar de mening van Lokaal Halderberge is de 
programmabegroting 2023 zó ingestoken dat met al deze factoren in een 
bepaalde mate rekening is gehouden of kan worden gehouden.  

We denken hierbij aan de reserve flexibele schil, stelpoststijging 
energiekosten en stelpost prijsstijging investeringen (15%). 

Ook onze inwoners worden wat ontlast in deze barre tijden door een verlaging 
van de onroerendezaakbelasting in plaats van de gebruikelijke verhogingen. 
Dit voordeel raakt gelukkig ook inwoners die toch al nauwelijks voor allerlei 
toeslagen in aanmerking komen en evengoed geraakt worden door de hoge 
inflatie en bizarre energieprijzen. Lokaal Halderberge vindt dit een mooie 
opsteker. 
 

Meerjarig perspectief 
De meerjarige financiële doorkijk loopt tot 2026. Maar in welke mate mogen 
wij erop vertrouwen dat het overwegend positieve beeld zo blijft na 2026 en 
verder? Van belang is dat we ook oog houden voor de verdere toekomst. 
Lokaal Halderberge wil daarom vasthouden aan het toevoegen aan de 
Algemene Reserve van eventuele overschotten om onze financiële positie te 
versterken. Lokaal Halderberge wil daarom dat de collegeleden de raad 
steeds goed informeert over budgetoverschrijdingen en meevallers van hun 
projecten. Ook al passen die in het geval van tegenvallers binnen de reserve 
15%. 
 
Motie: Met de motie willen wij het college opdragen onze raad voor het 
einde van het jaar voor te leggen hoe het college onze raad gaat 
informeren over eventuele budgetoverschrijdingen. 
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VEILIGHEID 

Veiligheid in de volle breedte heeft onze grote aandacht. Het betreft zowel 
fysieke als sociale veiligheid en het raakt de verschillende beleidsvelden zoals 
openbare ruimte, sociaal domein, verkeersveiligheid. 

 
Verkeersveiligheid 
Voor de problematiek rondom N640 is recent een mooi resultaat geboekt 
doordat de Provincie eindelijk, onder flinke druk, water bij de wijn heeft 
gedaan. De problematieken op onder andere de Pastoor van Breugelstraat-
kruispunt Kralen-Molenstraat-Markt Oudenbosch zijn echter nog steeds 
actueel.  

 

Vraag: In hoeverre zijn inwoners ermee bekend dat al wel degelijk gewerkt 
wordt aan oplossingen?  

 

Goede communicatie hierover zou hun misschien deels ongerustheid kunnen 
wegnemen.  

 

Vraag: Wij vragen het college dezelfde druk op de provincie te leggen net 
als bij de N640-problematiek als het gaat om het op enige wijze toestaan 
van landbouwverkeer op de Koepelbaan.  

 

Ook dit zou een grote verbetering van verkeersveiligheid meebrengen in onze 
dorpen. 

Er is een motie ‘Laaghangend fruit verkeersveiligheid’ aangenomen, waarbij 
ook de inzet van groen bij de mogelijkheden wordt betrokken. Budget:  
€ 30.000. Er wordt een nieuwe mobiliteitsvisie opgesteld waarbij inwoners aan 
de voorkant worden betrokken middels de ‘knelpuntenkaart’. Op voorhand 
heeft de portefeuillehouder € 11.000 uit het budget van € 30.000 genomen 
voor de aanschaf van 2 extra smiley’s.  
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Vraag: Waarom heeft de portefeuillehouder niet gewacht op de 
uitkomsten van de knelpuntenkaart om te kijken waar en hoe de € 30.000 
het beste ingezet kan worden ten behoeve van invulling van de motie? 
Blijft daarnaast de € 11.000 alsnog beschikbaar voor het laaghangend fruit 
zoals in de motie bedoeld? 
 

Openbare veiligheid 
Onze openbare ruimte moet voor iedereen op een aantrekkelijke wijze 
toegankelijk zijn, iedereen moet zich er veilig kunnen verplaatsen.  

De veiligheid in onze openbare ruimte wordt aangetast door o.a. notoire 
hardrijders, rondhangend gespuis, waaronder afgegleden en rondzwervende 
arbeidsmigranten en jonge dealertjes. Hier wordt door onze burgemeester 
hard op ingezet. Ook in dit verband zien we uit naar een nieuw IVP (Integraal 
VeiligheidsPlan) en eventueel daaruit voortvloeiende voorstellen over 
bijvoorbeeld de boa-capaciteit. Onze openbare ruimte, waar wij veel geld in 
investeren om die aantrekkelijker te maken, laten we niet verloederen door 
een handjevol gespuis!  

Vraag: Kan de portefeuillehouder aangeven of de reserve ‘flexibele schil’, 
indien nodig, ingezet kan worden voor eventueel benodigde boa-
capaciteit? 
 
Veiligheid op straat in de wijk wordt ook gediend met een doordachte 
inrichting en goed onderhoud van de openbare ruimte. Ongewenst en 
onveilig parkeren lossen we op door een voldoende aanbod van 
parkeerruimte op de juiste locatie. Ons bomenbeheer krijgt gelukkig extra 
aandacht, extra belangrijk gelet op veranderende klimaatomstandigheden. 
Waar nodig en zo mogelijk hangen we camera’s. Verloedering van 
milieuparkjes lossen we op middels het ondergronds brengen ervan. Er is 
extra aandacht voor een aantrekkelijke invulling van groen. 
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Veilig thuis 
Onze inwoners moeten zich ook in hun wijk en achter de voordeur veilig 
voelen. Onze gemeente moet actief handelen als het gaat om signalering 
van omstandigheden die in de toekomst een probleem kunnen vormen. 
Daarvoor is goede communicatie tussen ketenpartners als politie, boa’s, 
woningcorporaties, scholen, jongerenwerk en GGZ/GGD essentieel.  

Vraag: Heeft de portefeuillehouder veiligheid de indruk dat genoemde 
communicatie goed verloopt? Ziet hij verbeterpunten en eventueel 
daarbij horende oplossingen? 

 
Sociaal domein 

Het kan niet anders dan dat de budgetten voor het Sociaal Domein onder 
druk staan. De hulpvraag wordt groter en de kostprijs van te verlenen hulp 
stijgt. Er moet dan ook voortdurend aandacht blijven voor de wijze waarop 
we gestelde doelen zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Prioritering is daarbij van 
belang, maar iedereen moet wel de hulp en ondersteuning krijgen die nodig 
is. Vroeg signalering is ook om die reden essentieel, naast natuurlijk het 
voorkomen van onnodige complexiteit in zorgvragen. We verwachten dit 
terug te zien in de actualisatie van het beleidsplan ‘De kracht van Samen’. 
 

WONINGMARKT EN WONINGBOUW 

 

Geschikte en betaalbare woningen voor onze eigen inwoners 

We huisvesten statushouders, we vangen Oekraïners op en het lijkt erop dat 
we gedwongen iets aan asielopvang moeten gaan doen. Ondertussen 
wachten veel Halderbergse senioren en jongvolwassenen (en hun ouders!) 
op het moment dat zich een voor hen geschikte en betaalbare woning 
voordoet. Ergo, we komen veel woningen tekort, ondanks bijvoorbeeld het 
succes van de Groene Vaart. 1.000 woningen tot 2028 leek ons aanvankelijk 
ambitieus, maar het is nu de vraag of we het daarmee wel gaan redden.  
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Hoe gaan wij de puzzel van geschikte en betaalbare woningen voor onze 
eigen inwoners oplossen? We willen daar nu toch echt snel oplossingen voor 
zien. In dit verband waarderen we ook de handreiking van het college om met 
de raad eens opnieuw naar de kaders voor Hoeven Centrum-Oost te kijken. 
 

Woningnood 

Het te houden schaarste onderzoek zal ons inzicht verschaffen. Aangetoonde 
schaarste kan ons met het instellen van een huisvestingsverordening 
misschien een extra instrument opleveren om te sturen op onze 
woningmarkt. Zoal we lezen zal het onderzoek in 2024 afgerond worden. Dat 
vinden wij betrekkelijk laat, gelet op de aanwezige woningnood. 

Motie: Lokaal Halderberge dient daarom een motie in met de opdracht aan 
het college extra effort in te zetten op het schaarste-onderzoek zodat het 
in 2023 kan worden afgerond.  

Naast de woonzorganalyse en een herziene startersverordening hebben we 
dan in ieder geval in 2023 het beeld rond en kunnen we meer sturen op de 
woningmarkt. De in rap tempo stijgende bevolkingsontwikkeling maakt het 
echt noodzakelijk zo snel als mogelijk meer touwtjes in handen te krijgen op 
de woningmarkt. 

TOT SLOT 

Samen aan de slag, gewoon dicht bij onze inwoners is de koers die Lokaal 
Halderberge graag blijft volgen. We denken dat daar met deze 
programmabegroting goed uitvoering aan gegeven kan worden. We danken 
de hele ambtelijke organisatie voor alle ondersteuning, maar met name ook 
de afdeling financiën voor de heldere financiële vertaling en doorkijk van de 
ambities in deze programmabegroting. 
 
Wij danken u voor uw aandacht,  
Lokaal Halderberge 


