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Inleiding
Voor u ligt het coalitieprogramma van de raadscoalitie die bestaat uit de fracties Heusden
Één, Gemeentebelangen, Democratische Midden Partij Heusden en Partij van de Arbeid,
welke fracties samen 19 van de 27 zetels in de gemeenteraad bezetten.
We willen ruim 13 jaar na de samenvoeging een beslissende slag maken in de bestuurlijke
éénwording van de voormalige gemeenten. Door de vorming van een coalitie die breed
wordt gedragen verwachten wij dat tegenstellingen tussen de kernen, die zich op het
bestuurlijke vlak nog met enige regelmaat manifesteerden, tot het verleden gaan behoren,
hetgeen de bestuurskracht ten goede komt.
Daarnaast biedt een brede coalitie het draagvlak en de stabiliteit die nodig zijn voor de
realisering van de lopende en nieuwe projecten, maar ook voor de bezuinigingsopgave die
ons in de komende periode te wachten staat.

Algemeen
De bestuurlijke eenwording die wij in de inleiding noemden, houdt niet in dat de kernen hun
eigenheid zouden moeten opgeven. Integendeel, een eigen identiteit van de kernen is
positief voor hun onderlinge relatie en voor het unieke karakter van onze gemeente.
Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen behouden van de eigen identiteit is het behoud
van de leefbaarheid in de kernen. Hiervoor is het noodzakelijk dat in de drie hoofdkernen de
faciliteiten die bepalend zijn voor die leefbaarheid, aanwezig zijn. Daarbij is bijzondere
aandacht nodig voor de toenemende vergrijzing, waarvan ook in de Heusdense samenleving
sprake is. Het gaat om faciliteiten als een goed (ook qua winkelaanbod) geoutilleerd
centrum, welzijn- en zorgmogelijkheden dicht bij huis (woonservicezones) en mogelijkheden
voor ontspanning.
In de komende periode komt, door de bezuinigingen die de rijksoverheid moet doorvoeren,
de algemene uitkering uit het gemeentefonds onder druk te staan. Ook andere inkomsten
kunnen als gevolg van de economische crisis teruglopen. Dit moet worden vertaald in de
gemeentelijke begroting. Er moeten in dat verband keuzes worden gemaakt, die echter
nadrukkelijk niet ten koste mogen gaan van de meest kwetsbare groepen in de Heusdense
gemeenschap. We blijven in dit proces wel oog houden voor de verdere toekomst. Om de
leefbaarheid en het voorzieningenniveau op langere termijn te kunnen garanderen moet er
geïnvesteerd blijven worden in de infrastructuur en in woningbouwlocaties. Het uitgangspunt
is dat de opbrengsten die de woningbouwlocaties genereren, onder meer worden ingezet
voor de aanpassingen van de infrastructuur die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van
die woningbouwlocaties.
Onze ambities voor de komende raadsperiode zijn vertaald in onderstaand
coalitieprogramma. Bij het opstellen van dit programma heeft een duurzame balans tussen
ecologie, economie en welzijn -die bepalend zijn voor de leefbaarheid- als uitgangspunt
gegolden. Het programma volgt de beleidsvelden uit de programmabegroting. Voor de
presentatie per beleidsveld is gekozen met het oog op de overzichtelijkheid. In de praktijk is
er echter sprake van een integrale benadering die dwars door de bij een onderwerp
betrokken beleidsvelden heen loopt. Hierdoor kunnen win-win situaties worden gezocht en
worden verzilverd. De verdeling van de portefeuilles binnen het college is op het waarborgen
van deze integrale samenwerking afgestemd.
Er is bewust gekozen voor een programma op hoofdlijnen en met een meer beschouwend
karakter. Enerzijds om te voorkomen dat de discussie door een dichtgetimmerd programma
wordt verengd en anderzijds om de mogelijkheid te behouden om flexibel op gewijzigde
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omstandigheden in te kunnen spelen. Bij dat laatste moet zeker ook worden gedacht aan de
financiële armslag in relatie tot de bezuinigingen van de rijksoverheid. Over het effect van
deze bezuinigingen op de algemene uitkering uit het gemeentefonds bestaat op het moment
van het opstellen van dit coalitieprogramma nog geen duidelijkheid. Het is duidelijk dat de
mate waarin onze ambities kunnen worden verwezenlijkt een directe relatie heeft met de
hoogte van het bedrag dat de gemeente in moet leveren. Om deze reden is, zoals gezegd,
anders dan gebruikelijk, gekozen voor een meer beschouwend coalitieprogramma, dat moet
worden gezien als het denkkader, waarbinnen het investeringsprogramma voor de komende
periode zal worden afgewogen. Waarschijnlijk al bij het opstellen van de begroting voor 2011
(deze begroting wordt in september aan de gemeenteraad aangeboden), maar in ieder geval
bij de voorjaarsnota 2011 (die in mei 2011 aan de raad wordt aangeboden) is er inzicht in de
omvang van de korting op de algemene uitkering in de komende jaren. Op dat moment
kunnen wij een meer concrete financiële vertaling van de ambities geven in de voorjaarsnota
of de begroting.
Het liefst zien wij het coalitieprogramma uitgewerkt in een flexibel raadsprogramma.

Coalitieprogramma periode 2010 - 2014
Hierna worden per beleidsveld uit de programmabegroting een korte beschrijving van het
beleidsveld en het coalitieprogramma op hoofdlijnen weergegeven.
Beleidsveld 1 Bestuur en Communicatie
Beschrijving
Dit beleidsveld heeft betrekking op de relatie tussen burgers en bestuur en beschrijft de
manier waarop het gemeentebestuur van Heusden vorm geeft aan de betrokkenheid van
inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen.
Coalitieprogramma
Betrokkenheid van burgers en organisaties bij het gemeentelijk beleid stimuleren wij door
een goede en open communicatie, periodieke wijkbezoeken en door een positieve
benadering van burgerinitiatieven.
Bij de vaststelling en uitvoering van beleid doen wij een beroep op de eigen
verantwoordelijkheid van individuele burgers en van verenigingen en instellingen.
Ten aanzien van het gebiedsgericht werken wordt de Kadernota wijk- kern- en buurtgericht
werken operationeel gemaakt.
Voor beleidsonderwerpen en projecten die gemeenteoverstijgend zijn en/of waarbij
gezamenlijke belangen in het spel zijn, werken wij actief samen met andere overheden en
met maatschappelijke organisaties.
De vriendschapsband met Otjiwarongo zetten wij voort.
Beleidsveld 2 Burgerdiensten
Beschrijving
De gemeente Heusden brengt de dienstverlening dicht bij de inwoners door op drie locaties
diensten aan te bieden. In Drunen en Vlijmen wordt het hele pakket aan gemeentelijke
diensten aangeboden. In de vesting Heusden gaat het om een beperkt aantal diensten.
Daarnaast biedt de gemeente Heusden een deel van haar diensten aan via het internet of bij
de mensen of bedrijven thuis.
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Coalitieprogramma
Het niveau van de gemeentelijke dienstverlening wordt geoptimaliseerd door verdere
verbreding van de dienstverlening van de frontoffices in Drunen en Vlijmen, door vergroting
van de mogelijkheden tot digitale afhandeling van gevraagde diensten en door de
implementatie van Overheidsloket 2015. Wij bezien hoe het WMO-loket kan worden
geoptimaliseerd. Ook onderzoeken wij of het gemeentelijk servicepunt, in de geest van de
nota Hart! Voor Oudheusden, vanuit de vesting kan worden verplaatst naar Oudheusden.
In de komende raadsperiode laten wij een onderzoek doen naar centralisering van de
backoffice, waarbij de mogelijkheid van centrale huisvesting van de totale gemeentelijke
organisatie wordt betrokken.
Op het gebied van deregulering zijn al belangrijke stappen gezet. De deregulering, die
belangrijk is voor de economische ontwikkeling, zetten wij voort. Ook de Crisis- en herstelwet
biedt mogelijkheden voor verkorting van procedures.
Beleidsveld 3 Openbare orde en Veiligheid
Beschrijving
Binnen de openbare orde en veiligheid voert de gemeente taken uit op het gebied van (de
voorbereiding op) incidentbestrijding en crisisbeheersing en bevordert zij een fysiek en
sociaal veilige leefomgeving.
Coalitieprogramma
Op het gebied van veiligheid ligt het accent in toenemende mate op het bovenlokaal
organiseren en uitvoeren. Voor de gemeente betekent dit dat de nadruk meer en meer komt
te liggen op de gemeentelijke regie- en loketfunctie. Door de steeds meer bovenlokaal
georganiseerde uitvoering neemt het belang van de bestuurlijke regie op de
uitvoeringsorganen toe. De uitvoering van de kadernota integrale veiligheid en het verder
uitwerken van onderdelen van deze nota zijn speerpunten in deze coalitieperiode. Speciale
aandacht geven wij aan de bestrijding van huiselijk geweld, een sociaal veilige
(leef)omgeving, het veiligheidshuis, verruiming van de toepassing van de wet BIBOB en
beleid voor externe veiligheid. Op het gebied van incidentbestrijding en crisisbeheersing is
het borgen van het landelijk en regionaal kwaliteitsniveau leidend.
De betrokkenheid en verantwoordelijkheid van inwoners wordt versterkt (bijvoorbeeld door
BIN: buurtinformatienetwerken). Het onlangs ingestelde ambtelijke veiligheidsbureau is een
scharnier- en coördinatiepunt op dit beleidsterrein.
Beleidsveld 4 Verkeer en Vervoer
Beschrijving
Dit beleidsveld omvat het inrichten en duurzaam in stand houden van het verkeers- en
vervoernetwerk en het bevorderen van de verkeersveiligheid. De streefkwaliteit wordt
vastgelegd in beleids- en beheersplannen. Het beheer en onderhoud wordt verricht in een
optimale prijs-kwaliteitverhouding en met een actieve inbreng van burgers.
Coalitieprogramma
De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), waarin de A59 een belangrijke positie
voor de economische en demografische ontwikkeling van de gemeente inneemt, wordt
doorgezet.
Het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP) wordt geactualiseerd, waarbij mogelijke
alternatieven worden onderzocht. Er vindt een koppeling plaats aan de uitgangspunten van
de structuurvisie. Thema’s als duurzaam veilig, veilige fietsverbindingen (waaronder
oplossing problematiek Tuinbouwweg/ d’Oultremontweg), bevordering openbaar vervoer en
terugdringen van de automobiliteit spelen daarbij een belangrijke rol. De wegenstructuur
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binnen de gemeente en de aansluiting daarvan op de externe wegenstructuur zijn van
wezenlijk belang voor de leefbaarheid van de kernen en de economische
ontwikkelingsmogelijkheden van de dorpscentra. Bij het vaststellen van de maatregelen uit
het GVVP leggen wij een koppeling met het voorkomen dan wel terugdringen van verkeersen milieuoverlast. Hierbij spelen wij in op innovaties op het gebied van vervoer.
Het beheerplan wegen wordt heroverwogen, met name waar het betreft de wegen in het
buitengebied. Dit met het doel het sluipverkeer in het buitengebied terug te dringen. Wij
leggen hierbij een relatie met de alternatieven die ontstaan door de realisatie van de zuidwest tangent in de ring ’s-Hertogenbosch.
Beleidsveld 5 Gebouwenbeheer en Eigendommen
Beschrijving
De gemeente heeft van oudsher gronden en gebouwen in bezit. Een deel daarvan is bij
derden, bijvoorbeeld verenigingen, in gebruik. Daarnaast koopt de gemeente vanuit
strategisch oogpunt gronden of gebouwen aan.
De gemeente heeft ook een groot areaal aan cultuurgronden in eigendom. Voor een
belangrijk deel is dit in pacht uitgegeven.
De verwerving, het bezit en de verkoop of ingebruikgeving van deze eigendommen vereisen
beleids- en beheersmatige kaders.
Coalitieprogramma
Het grondbeleid wordt vernieuwd. Dit resulteert in een helder grondbeleid dat ook goede
bouwmogelijkheden voor alle doelgroepen biedt.
De verkoop van cultuurgronden vindt alleen plaats wanneer dit past binnen de strategische
doelstellingen van de gemeente. Er moet sprake zijn van een win-winsituatie. Daarnaast kan
verkoop van gronden plaatsvinden wanneer dit in het belang van de realisatie van nieuwe
natuur door hogere overheden geëist wordt.
Het pachtbeleid wordt heroverwogen met als doel het rendement op de pachtgronden te
verhogen en gelijktijdig een betere marktwerking in de agrarische sector te bewerkstelligen.
De gemeente is eigenaar van veel gebouwen. In de komende periode wordt bezien welke
gebouwen daadwerkelijk benodigd zijn voor de realisering van het gemeentelijk beleid. Door
de niet benodigde gebouwen af te stoten genereren wij middelen om het
investeringsprogramma uit te voeren en bereiken we tevens dat de gemeente zich in deze
beperkt tot haar kerntaken.
Er wordt een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden tot inrichting van een
gemeentelijke grondbank.
Beleidsveld 6 Economische zaken
Beschrijving
De gemeente stimuleert op basis van een sociaal-economisch beleid de realisatie van een
goed ondernemingsklimaat en een daaraan gekoppeld arbeidsmarktbeleid.
Coalitieprogramma
In deze economisch moeilijke tijd is het meer dan ooit van belang bedrijven te faciliteren
door het scheppen van een goed ondernemingsklimaat. Het voortzetten van de revitalisering
van bedrijventerreinen, het uitrollen van het parkmanagement en het stimuleren van
innovaties dragen daaraan bij.
Parallel daaraan en in aanvulling daarop willen wij de mogelijkheden tot het creëren van
nieuwe bedrijfsterreinen (waarbij het primair gaat om Het Hoog 2 en het Sapa-terrein)
benutten.
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Met name wordt geïnvesteerd in het Midden- en Kleinbedrijf, dat in de huidige crisis de motor
van de Heusdense economie is.
Daarnaast vormt een aantrekkelijke groene gemeente een uitstekende basis voor het
creëren van duurzame arbeidsplaatsen, in het bijzonder in de recreatieve sfeer.
De werkgelegenheid wordt benaderd vanuit een regionaal perspectief.
Het arbeidsmarktbeleid willen wij, in samenspraak met het bedrijfsleven meer en beter
afstemmen op de behoefte van bedrijven.
Het Metal Valley concept, dat staat voor innovatie, versterking en verbreding van kennis en
research, wordt uitgewerkt en waar mogelijk versterkt.
Bij de inkoop van gemeentelijke goederen en diensten worden lokale ondernemers en WML
nadrukkelijk betrokken.
Beleidsveld 7 Onderwijs
Beschrijving
Het onderwijsbeleid is onderdeel van het integraal jeugdbeleid, dat betrekking heeft op de
jeugd van 0-23 jaar. De gemeente speelt een coördinerende en faciliterende rol bij de lokale
samenhang in de basisvoorzieningen in het jeugdbeleid. Zij voert regie over het lokale
beleid en geeft hiermee, op lokaal niveau, uitvoering aan de Wet op het primair onderwijs, de
Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet expertise centrum. De gemeente heeft een
regierol in het bestrijden van onderwijsachterstanden, het faciliteren van leerlingenvervoer en
het voorzien in onderwijshuisvesting.
Coalitieprogramma
Het concept van de brede school wordt verder uitgerold over de gemeente. In de kern
Oudheusden kan een brede school een belangrijke rol spelen.
Daarnaast worden de mogelijkheden voor en de noodzaak van vestiging van speciaal
onderwijs in onze gemeente bezien.
Het beleid richt zich er op om, ondanks de vergrijzing, de diversiteit in het onderwijsaanbod
in stand te houden. Door het realiseren van de nieuwbouw van sporthal Onder de Bogen bij
het d’Oultremontcollege worden onderwijs en sport met elkaar gekoppeld.
Het huidige model van het leerlingenvervoer blijft gehandhaafd. Wel vindt een efficiencyslag
plaats en wordt getracht om uitwassen te voorkomen.
Beleidsveld 8 Cultuur en Toerisme
Beschrijving
De gemeente voert ten aanzien van zowel cultuur als toerisme een regierol. Op
cultuurgebied richt zich dit met name op het lokale niveau, terwijl recreatie en toerisme ook
regionale afstemming vragen.
Coalitieprogramma
Uitgangspunt is de instandhouding van een divers cultuuraanbod, dat aansluit aan de
behoefte. Divers ook in die zin dat de eigenheid van de cultuur in de verschillende kernen
blijft bestaan.
De cultuurnota is de basis voor het cultuurbeleid in de komende periode.
De renovatie van de Voorste Venne zal een impuls geven aan de culturele beleving, waarbij
de nadruk verlegd wordt naar samenwerking tussen diverse gebruikers.
Het toeristisch aanbod wordt verbreed en verdiept, waardoor het meerdaags verblijf wordt
bevorderd.
De recreatieve as (vesting-duinen) willen wij verder uitbouwen, waarbij een goede invulling
van de Poort van Heusden en het terrein van Jonker Fris van groot belang is.
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Het toeristisch beleid wordt meer ingebed in de regionale structuur, waarbij kan worden
ingespeeld op het toeristisch aanbod van de stad ’s-Hertogenbosch en op het gebied tussen
’s-Hertogenbosch en Heusden (toeristisch project de Groene Delta).
Het potentieel aan de zuidkant van Heusden (Drunense duinen, Giersbergen-Margriet),
wordt beter benut, met oog voor de toelaatbare druk. Verlegging van de toegang bij
Giersbergen is noodzakelijk.
Ook voor de vesting geldt dat het toeristisch/recreatief potentieel, rekening houdend met
leefbaarheid en toelaatbare druk, benut wordt.
Beleidsveld 9 Sport en Beweging
Beschrijving
De gemeente schept randvoorwaarden voor de sport, in de vorm van accommodaties,
financiering en subsidies. Sport wordt hierbij ingezet als middel ter optimalisatie van de
gezondheid en sociaal-maatschappelijke functies, zoals het bevorderen van beweeggedrag,
leefbaarheid en participatie.
Coalitieprogramma
Doelstelling is het hoogwaardig sportaanbod in stand te houden.
De sport legt echter een groot beslag op de gemeentelijke middelen. Daartegenover staan
de belangrijke positieve maatschappelijke effecten van het kwalitatief en kwantitatief
hoogwaardige sportaanbod. Vraag is of we dat naar de toekomst toe kunnen volhouden.
Concentratie van sportinvesteringen heeft financiële voordelen, maar kan in conflict komen
met de eigen identiteit van de kernen. Wij willen een integrale visie ontwikkelen op de sport,
die ondersteunend is bij keuzes die ook in de toekomst kunnen worden gegarandeerd.
De manier waarop de Impuls Brede scholen, Sport en Cultuur wordt vormgegeven, wordt
onderzocht.
Beleidsveld 10 Groen en Vesting Heusden
Beschrijving
Het beleidsveld omvat het duurzaam in stand houden van openbaar groen, bos,
landschapselementen, bermen en waterpartijen binnen de gemeente, en dat van de gehele
openbare ruimte van de vesting Heusden. De streefkwaliteit wordt vastgelegd in beleids- en
beheersplannen.
Coalitieprogramma
De aanwezigheid van openbaar groen en natuur in de gemeente wordt in toenemende mate
een aspect waarvan mensen de keuze van een vestigingsplaats mede laten afhangen. In die
zin loont het hierin te investeren. Efficiency in beheer en onderhoud is meer dan ooit van
belang.
Voor het behoud van de kwaliteit van de vesting in brede zin en voor het garanderen van een
duurzame toekomst voor de vesting, is een duidelijke en samenhangende langjarige visie
noodzakelijk. Door plannen en activiteiten op een dergelijke visie te baseren ontstaat ook
een meer heldere discussie over vestingaangelegenheden.
We zoeken een zo optimaal mogelijke oplossing voor de verkeersdoorstroming en de
parkeermogelijkheden in vesting, welke recht doet aan de leefbaarheid en het historisch
karakter van de vesting.
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Beleidsveld 11 Werk en Inkomen
Beschrijving
Een taak van de gemeente is om een inkomenswaarborg te bieden voor burgers die niet in
staat zijn om zelfstandig te voorzien in voldoende middelen van bestaan. Daarnaast
ondersteunt de overheid burgers in het zoeken naar en vinden van passend werk. De
Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD) en de Dienst Werkbedrijf
gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) geven uitvoering
aan het (re)integratiebeleid dat gericht is op arbeidsinschakeling. De Wet werk en bijstand
(WWB) en de Wet sociale werkvoorziening (WSW) vormen twee belangrijke kaders
waarbinnen de gemeente haar regierol uitvoert.
Coalitieprogramma
De komende tijd investeren wij extra in het thema werk en inkomen, zodat inwoners blijven
participeren in de samenleving.
Bij de keuzes die in het kader van de financiën van de gemeente worden gemaakt, worden
de kwetsbare groepen nadrukkelijk ontzien.
Een optimalisering van de samenwerking binnen de Intergemeentelijke sociale dienst (ISD)
en zeker ook met de ketenpartners, kan leiden tot een hoger rendement.
Het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat
(WML), moet worden gemoderniseerd tot een organisatie die nog meer gericht is op het
terugbrengen van mensen in het reguliere arbeidsproces. Daarvoor is een maximale
samenwerking tussen ISD en WML vereist.
Beleidsveld 12 Zorg en Welzijn
Beschrijving
Op het gebied van zorg en welzijn voert de gemeente regie en formuleert zij beleid over
onderwerpen als leefbaarheid, jeugdbeleid, vrijwilligerswerk, ouderenzorg, mantelzorg,
maatschappelijk werk, integratie, armoedebestrijding, gezondheidszorg en het blijvend
participeren van mensen (met of zonder beperking) in onze samenleving.
Coalitieprogramma
Participatie is een middel om inwoners actief bij de samenleving te betrekken, waardoor ze
er in kunnen slagen maximaal hun talenten te benutten.
Vanuit het rijk worden steeds meer zorgtaken naar de gemeente overgeheveld (hulp bij
huishouding, vervoersvoorzieningen, hulpmiddelen, woningaanpassingen). Achterliggende
gedachte daarbij is dat gemeente efficiënter kan werken en beter in staat is maatwerk te
leveren. De gemeente pakt deze uitdaging op. De betaalbaarheid van de voorzieningen
baart echter grote zorgen, waardoor de vraag rijst of de gemeente in de nabije toekomst in
staat is het niveau van de zorg te garanderen. Om oplossingsrichtingen in beeld te krijgen
wordt deze problematiek grondig geanalyseerd.
Leefbaarheid is gerelateerd aan goede faciliteiten en een goede woonomgeving. Hierbij moet
rekening worden gehouden met de veranderende samenstelling van de bevolking.
Woonservicezones en goed uitgeruste centra dragen in belangrijke mate bij aan de
leefbaarheid. We gaan maatregelen uit de pilot Ouderenproof gefaseerd uitvoeren. De
integrale aanpak van het jeugdbeleid wordt, met als leidraad de nota Van wieg tot werk,
verder bevorderd. De Nota speelruimtebeleid wordt uitgevoerd.
De notitie integratie wordt als basis gebruikt voor het te formuleren beleid en vervolgens
uitgevoerd.
Vrijwilligers zijn meer dan ooit het cement van de samenleving. Vrijwilligerswerk is ook door
de toenemende vergrijzing, onmisbaar om de ouderenzorg, de mantelzorg, het
maatschappelijk werk en het verenigingsleven op niveau te houden en verder uit te bouwen.
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Beleidsveld 13 Milieu en Afval
Beschrijving
Het gemeentelijk beleid op milieu- en afvalgebied is gericht op het stimuleren van
bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van natuur en milieu. De gemeente voert
regie op terreinen als afval, geluid, bodem, luchtkwaliteit, water, onkruidbestrijding,
hondenoverlast en natuur- en milieucommunicatie.
Coalitieprogramma
Duurzaamheid is niet alleen van belang voor het welzijn van de mensen, maar ook voor het
milieu en de economie. Dit is een reden te meer om innovaties te omarmen en door te
voeren.
Het belang van ecologie mag niet worden onderschat. De ecologie is de bloedsomloop die
zorgt voor een gezonde en mooie natuur, waarbij de gemeente Heusden in termen van
leefbaarheid en economie het grootste belang heeft.
Water wordt meer en meer een bepalende factor, ook in termen van ruimtelijke ordening,
natuurontwikkeling, land- en tuinbouw en inwonersbelangen. Uitvoering van het waterplan is
noodzakelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve borging van water in onze gemeente. De
mate van uitvoering is afhankelijk van de financiële mogelijkheden.
We geven prioriteit aan de uitvoering van de duurzaamheidsagenda en aan de revitalisering
en reconstructie van het landelijk gebied
Met betrekking tot de afvalinzameling blijft diftar uitgangspunt. Hierbij blijven we open staan
voor innovaties. Het functioneren van de gemeentelijke milieustraat wordt geëvalueerd.
Beleidsveld 14 Bouwen en Wonen
Beschrijving
Op het gebied van bouwen en wonen heeft de gemeente de regie en stelt ze de kaders voor
de bebouwingsmogelijkheden die de burger heeft. Daarnaast heeft de gemeente ook de taak
om te zorgen voor voldoende woningaanbod voor de niet-kapitaalkrachtigen en voor burgers
die voor zelfstandig wonen afhankelijk zijn van aangepaste woningen of de nabijheid van
zorginstellingen.
Coalitieprogramma
Al eerder in dit coalitieprogramma is het belang van voldoende bouwmogelijkheden
aangegeven. We streven naar de bouw van levensloopbestendige woningen en naar het
verkrijgen van een evenwichtige bevolkingsopbouw. Hiertoe worden doelgroepen en
demografische ontwikkelingen aan elkaar gekoppeld.
Het op een kwalitatief hoogwaardige en duurzame wijze bouwen draagt bij aan een
aantrekkelijk vestigingsklimaat in onze gemeente.
Bij de invulling van de diverse bouwprogramma’s is de norm éénderde sociale woningbouw,
éénderde projectmatige bouw en éénderde particulier opdrachtgeverschap.
Voor het behoud van de vitaliteit van de kleinere kernen zijn bouwmogelijkheden van
wezenlijk belang. Om de bouwmogelijkheden in beeld te brengen wordt voor deze kernen
een inbreidingsvisie opgesteld.
Door de digitalisering en standaardisering van de bestemmingsplannen wordt de
transparantie en toegankelijkheid voor alle belanghebbenden verhoogd. De
bestemmingsplannen blijven flexibel in die zin dat rekening wordt gehouden met het
specifieke karakter van het plangebied.
Burgers moeten de mogelijkheid krijgen om ontwikkelingen binnen het gezin te vertalen in
bouwtechnische aanpassingen (bijvoorbeeld woningsplitsing).
De kennis die wordt opgedaan bij de ontwikkeling van Geerpark tot een van de meest
duurzame wijken van Nederland kan worden ingezet bij de ontwikkeling van andere nieuwe
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bouwlocaties, met name De Grassen. De start en de fasering van De Grassen is afhankelijk
van het vraagtempo van de markt.
We willen op korte termijn komen tot een realisatieovereenkomst voor het centrumplan
Vlijmen.
Het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan buitengebied en de ontwikkelingsvisie moeten
bijdragen aan een verdere economische ontwikkeling van het buitengebied. Dit zorgt voor de
financiële middelen die benodigd zijn voor een nog betere landschappelijke inbedding en
verfraaiing van het buitengebied, waarbij de openheid zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.
Het agrarisch-recreatieve en andere ondernemerschap in het buitengebied wordt hierdoor
versterkt.
De nota herstructurering glastuinbouw wordt voor de korte en middellange termijn gebruikt
om de economische positie van de glastuinbouw in de gemeente te behouden. In het belang
van de duurzaamheid van de glastuinbouw zijn schaalvergroting en innovatie noodzakelijk.
Dit maakt het onontkoombaar dat samen met de regio en met medewerking van de
provincie, nieuwe concentratiegebieden buiten onze gemeente worden ontwikkeld.
Nieuwe intensieve veehouderij wordt geweerd.
Beleidsveld 15 Financiering en Belastingen
Beschrijving
Het beleidsveld financiering en belastingen omvat de financiële dekking voor de
beleidsvelden binnen de begroting. In grote lijnen bestaan de inkomstenbronnen van de
gemeente uit de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de gemeentelijke belastingen en
de inkomsten uit beleggingen.
Coalitieprogramma
Het feit dat de financiële mogelijkheden terug zullen lopen, mag niet betekenen dat de
flexibiliteit verloren gaat. De komende tijd ontstaat er meer duidelijkheid over de
mogelijkheden en noodzaak om de financiën zodanig te herstructureren, dat de ambities
zoveel mogelijk kunnen worden gerealiseerd. Het uitgangspunt is dat we vanuit de ambities
naar de financiën kijken en waar nodig de ambities optimaliseren en prioriteren.
De belastingdruk moet zo laag mogelijk zijn, maar heeft een duidelijke relatie met de
ambities.
Bij het begrotingsbeleid is uitgangspunt dat wordt gestreefd naar een evenwichtige
meerjarenbegroting.
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