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naar nieuwe verbindingen. We gaan fysiek naar buiten om te
vergaderen. We bellen bij mensen aan! We experimenteren
met het inzetten van onder andere burgerpanels en gebruiken
andere digitale instrumenten om zoveel mogelijk mensen te
betrekken bij ons beleid. Tegelijkertijd betrekken we ook inwoners die digitaal minder onderlegd zijn bij ons beleid.
Leefbaarheid in de kernen zien we niet exclusief als taak van
ders en inwoners is steeds noodzakelijk. Vrijwilligersinitiatie-

Voor u ligt het raadsprogramma van de gemeente

Vernieuwing is geen doel op zich maar gericht op het ver-

Geertruidenberg. De gemeenteraad benoemt hierin de

sterken van de lokale democratie. Een samenleving waarin

belangrijkste speerpunten voor de bestuursperiode

iedereen wordt gehoord, gezien en gewaardeerd is een sta-

Professioneel besturen betekent verder dat initiatieven vanuit

2018-2022.

biele samenleving. Het geluk en de veiligheid van AL onze

de raad voorzien dienen te worden van een financiële dekking

inwoners staan centraal. Deze thema’s zijn integraal verweven

tenzij ze onvoorzienbaar, onuitstelbaar of onontkoombaar

in ons beleid.

moeten worden geacht. Initiatieven vanuit de raad zonder

van zowel de inwoners als de politieke partijen van de ge-

ven op elk terrein worden toegejuicht!

valide dekking kunnen worden meegenomen bij de afwegin-

meente. Centraal staan de maatschappelijke opgaven van de

Naast maatschappelijke stabiliteit streven wij naar bestuur-

gemeente.

lijke stabiliteit. We zetten in op transparant, betrouwbaar en
integer bestuur waarbij wij respectvol met elkaar omgaan. Om
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regels. In de kernen gaan we TELKENS WEER op (be)zoek

de gemeente. Wisselwerking en samenspel tussen bestuur-

Het raadsprogramma is tot stand gekomen na raadpleging
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We komen los van het papier van het gemeentehuis en van

Het betreft een programma op hoofdlijnen dat wil uitnodigen

tot een goede uitwerking van het raadsprogramma te komen,

tot maatwerk: “niet nee-denken maar meedenken“. Het raad-

stellen we goede communicatie voorop en wordt gecontro-

sprogramma is de basis voor het college om plannen nader

leerd of afspraken worden nagekomen.

gen bij de kadernota en/of de begroting.
Aan de raad voorgelegde begrotingen dienen sluitend te zijn.

uit te werken.
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Visie

Met dit raadsprogramma geven wij aan dat er een wisselwerking dient te komen tussen bestuur en inwoners. Zo houden

Gemeenten bevinden zich in een maalstroom van ontwikkelin-

we elkaar scherp. De raad maakt tenslotte de eindafweging

gen. Steeds meer taken komen op de gemeente af. Tegelijker-

en heeft het laatste woord.

tijd willen inwoners op andere manieren meedenken en beslis-
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sen over onderwerpen van gemeentelijk beleid. De behoefte

We bieden het hoofd aan complexiteit en dynamiek door

aan slagvaardig en efficiënt bestuur wordt groter.

gebruik te maken van flexibele werk- en vergadervormen.
Telkens wordt gekeken “welke werkvorm is passend in dit

Deze opgave vraagt enerzijds om vernieuwing van het lokale

geval”? We vragen elkaar en de samenleving om experimen-

bestuur en anderzijds om stabiliteit. Zij vormen de twee pijlers

teerruimte. Dit vereist een nieuw vertrouwen in elkaar en

onder het raadsprogramma.

professionaliteit.
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1. Servicegerichte gemeente

Dit wordt de nieuwe norm en levert uiteindelijk tijd op. Het

Veerkrachtig bestuur

spreekuur in de wijk. Aanbellen bij inwoners hoort daarbij!

Alle wegen leiden naar de bruisende Markt in
Geertruidenberg

inhoudelijke opgaven is noodzakelijk en gewenst.

Kinderen geven gemeente raad

De gemeente Geertruidenberg, gunstig gelegen aan Nationaal

Op bestuurlijk en ambtelijk vlak worden sterke lobby’s

Gemeenten zijn er voor alle inwoners; dus ook voor de jongste.

Park de (Brabantse) Biesbosch, biedt een vitaal en aantrekke-

opgezet qua mobiliteit, toerisme/recreatie en bedrijvigheid.

De jeugd kijkt met eigen, vrije ogen naar vraagstukken die

lijk historisch decor aan inwoners en bezoekers.

college draagt daar aan bij door middel van een maandelijks

Samenwerking met buur- en regiogemeenten rondom

2.Toerisme en Recreatie

ertoe doen. We gaan ook hen consequent bezoeken en betrekWe investeren in de eerste plaats in initiatieven voor sociale

ken bij ons beleid.

samenhang binnen de eigen gemeente. Opschaling via een

Een nieuw op te stellen marketingplan zorgt ervoor dat onze
vestingstad een attractief en duidelijk profiel meekrijgt. Een

ambtelijke of bestuurlijke fusie met buurgemeenten is geen

De bestuurlijke verantwoordelijkheid verschuift van het niveau

stadsbeheerder wordt ingezet als ambassadeur, promotor,

drijfveer of speerpunt. We werken samen met buurgemeen-

van de portefeuille naar de opgave. Het is daarbij reëel dat

initiator van evenementen en dient als visitekaartje.

ten daar waar het meerwaarde heeft. Op het gebied van be-

meerdere bestuurders een bijdrage leveren aan het gewenste

reikbaarheid (knooppunt Hooipolder) wordt gezocht naar een

maatschappelijke effect (meer ogen principe). Dit borgt nog

Door ons in te leven in de toekomstige bezoekers van de

meer intensieve samenwerking

meer dan nu de bestuurlijke collegialiteit. Het houdt in dat per

Markt krijgen we meer inzicht in wat hen drijft. We zien meer

opgave een coördinerende bestuurder nodig is. Het effect is

evenementen (nieuwe initiatieven) op de Markt waarvoor de

versterken van integraliteit, vernieuwing, focus en stabiliteit.

gemeente de financiële middelen beschikbaar zal gaan stellen.

We hebben alle vertrouwen in het zelfstandig functioneren van
onze gemeente.

In de ambtelijke organisatie zijn de principes van project- en

De mogelijkheid tot parkeren op of nabij de Markt vormt de

Diverse projecten gelegen aan deze oevers gaan in deze

wordt via de historische Markt van Geertruidenberg doorge-

We houden ons als gemeente deze periode wel een spiegel

programma management uitgerold en is participatie bij be-

basis voor verblijf. (Parkeer)gemak dient de mens. Een ver-

periode vorm krijgen. Als eerste prioriteit wordt een positieve

trokken naar Drimmelen. Aanlegmogelijkheden bij attractieve

voor. Is onze gemeente in staat om het hoofd te bieden aan

leidsvorming en – uitvoering het uitgangspunt. Deze principes

keerscirculatieplan, met logische aan- en afrijroutes, wikkelt

exploitatie van de Rivierkade (terrein Ashland Sudchemie)

verblijfslocaties onderweg zijn aanwezig.

de complexe vraagstukken waarvoor we gesteld worden?

sluiten aan bij de werkwijze die hoort bij het opgave gericht

het verkeer zonder problemen en irritaties af. De effectiviteit

gerealiseerd. Ook de ontwikkeling van Achter de Hoeven

Wat zijn onze sterke en zwakke punten precies? Past onze

werken. Daarmee ligt er een stabiel fundament om verder te

ervan wordt gemonitord.

(Reenweg) krijgt zijn vorm.

bestuurlijke omvang en ambtelijke structuur ons nog? Zijn we

ontwikkelen naar een gemeente met een hoog serviceniveau.
Kinderboerderij De Kromme Akker blijft zelfstandig huurder in-

“Geertruidenberg aan zee” gaat te ver, maar de mogelijkheden

regionale en nationale energieproductie. Als gevolg van de

effectief en kunnen we ons legitimeren richting de burgers?

Amercentrale centraal
De Amercentrale vervult momenteel een belangrijke rol in de

De komende periode formuleren we samen met onze inwo-

De gemeente beschikt over voldoende bezetting. De gemeente

begrepen dezelfde zeggenschap en beheersvorm als zij steeds

voor het realiseren van een stadsstrand aan de Donge worden

verwachte veranderingen door de (inter)nationale klimaatam-

ners een antwoord op deze vragen. Alle mogelijke opties voor

biedt innovatieve digitale dienstverlening aan. Daarnaast scoort

hebben gehad met betrekking tot hun terrein en gebouw(en).

onderzocht.

bitie is het zinvol om nu alvast na te denken -samen met het

de toekomst kunnen daarbij de revue passeren; van uitersten

de gemeente sterk op dienstverlening aan de niet-digitale of

We zoeken samen naar een oplossing voor het invullen van de

tot alles wat daartussen ligt.

minder mobiele inwoner. We continueren met het werken op

beheerdersfunctie.

afspraak maar zoeken naar momenten waarop mensen vrij

De organisatie van de Toekomst

kunnen inlopen.

Met het invoeren van een raadsprogramma gebaseerd op

bedrijf zelf en de inwoners- over de betekenis van het terrein in
Een andere groene verblijfszone aan de zijde van

Recreëren aan de Donge-oevers

zwemmogelijkheden worden terplekke geboden. Een ecolo-

Alle mogelijkheden tot het optimaal her ontwikkelen van het

De Donge-oevers, gelegen tussen de aansluiting op de Bergse

gisch lint rondom Raamsdonksveer wordt aangelegd. Deze

gebied rondom de Amercentrale worden bekeken, zoals scho-

zone biedt volop mogelijkheden voor mens en dier.

ne bedrijvigheid, kennisbedrijven, duurzame energie, natuur,

maatschappelijke opgaven worden oude structuren (deels)

Om bovenstaande te laten slagen verkennen raad, college,

Maas en de Amertak worden opnieuw ontwikkeld. Deze ont-

losgelaten. Meer dan vroeger gaan we, bestuur en ambtenaar,

organisatie en samenleving gezamenlijk in een dynamisch

wikkeling bevordert niet enkel de kwaliteit van leven maar heeft

naar buiten toe om ons te –laten- informeren. We leren de

proces welke aanpassingen nodig zijn in de huidige processen.

ook een positief effect op onze toeristische, recreatieve, cultuur-

Aan het einde van de periode zijn fietsroutes en wandelroutes

historische en economische waarden.

in het buitengebied aantrekkelijk gemaakt. De Halve Zolenlijn

mens achter het verhaal kennen tijdens het spreekuur in de

de toekomst.

Raamsdonksveer vormt het Plassengebied Wandel- en

wonen en recreatie.

wijk.Klantcontact vindt zo veel als mogelijk in de wijk plaats.
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3. Ondernemers

We zijn duidelijk over de impact van de energietransitie; onze

5. Afval

en dagopvang. Als uitgangspunt geldt dat ontmoetingspunten

met gestapelde problematiek met de gemeente.

in de wijken worden opgericht vanuit bestaande gebouwen en

Een aantrekkelijk ondernemersklimaat

Ter bevordering van een gezonde levensstijl worden program-

de beschikbare ruimte en zijn tegen het plaatsen van grote

Voor we overgaan op een nieuw systeem van afvalinzameling

naar behoefte samen met maatschappelijke partners.

ma’s voor gezonde en lokale voeding aangeboden voor de

Een goed ondernemersklimaat is van groot belang voor de ge-

windmolens. Onze voorkeur gaat uit naar andere vormen van

wordt het huidige afvalstoffenbeleid geëvalueerd en voorge-

meente en haar inwoners. Bedrijven zorgen immers voor banen

energieopwekking. Uitgangspunt is dat nieuwbouw gasloos

legd aan de gemeenteraad. Gekeken wordt naar de ervaringen

De gemeente luistert naar ouderen en ondersteunt hen daar

en welvaart. Bedrijvigheid in onze centra zorgt daarnaast voor

plaatsvindt.

in het proefgebied als naar de ervaringen in de rest van de

waar nodig, mentaal en fysiek, bij het proces van ouder wor-

We blijven stimuleren dat alle inwoners de Nederlandse taal

gemeente.

den. Er is aandacht voor zingevingsvragen, langer thuis wonen

voldoende beheersten om te kunnen deelnemen aan de maat-

en op een zinvolle, actieve dagbesteding.

schappij en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

leefomgeving gaat veranderen. We houden echter regie op

levendigheid.
Natuurlijk

jeugd.

Bereikbaarheid van bedrijven vormt dan een belangrijke speer-

We hechten veel waarde aan de natuur om ons heen. Meer

De beoogde effecten van een nieuwe systeem van afvalinza-

punt in dit raadsprogramma. Ten behoeve van een goede door-

groen heeft grote invloed op de gezondheid van mens en dier.

meling zijn:

Bouwen van levensloopbestendige woningen en/of aanpas-

In samenspraak met de schoolbesturen komen tot een toe-

stroming wordt het knip-effect van de Keizersdijk gemonitord.

Bijkomend voordeel is het vergroten van de biodiversiteit.

■

Gemak voor de inwoners

sing van woningen in het kader van het project Langer Thuis

komstbestendig Integraal Huisvestingsplan (IHP). Waarin

Parkeren nabij de winkels is het uitgangspunt.

Behoud van bestaande natuur is de norm waarbij wordt

■

Betaalbaarheid

dient versneld te worden.

ambitie in overeenstemming is gebracht met de financiële

ingezet op het creëren van een ecologisch lint mede ter

■

Duurzaamheid

Het betrekken van ondernemers bij de gemeenschap vormt
een uitdaging. We hebben de wens om het bedrijfsleven meer
te betrekken bij de lokale bevolking. Het opzetten van een

4.Klimaat en duurzaamheid

verbetering van de biodiversiteit in de gemeente.

middelen en waarbij zowel de schoolbesturen als de gemeenHet streven is te komen tot een toegankelijke gemeente op

Op korte termijn worden oplossingen bedacht voor het rond-

alle terreinen – ongeacht de soort van beperking – en letterlijk

We werken samen met buurgemeenten en partners als

slingeren van plastic afval met name bij de ondergrondse

op en in alle gebieden: gemeentelijke gebouwen, openbare

containers

ruimte, maar ook openbaar vervoer, winkels en horeca.

Goed en verantwoord scheiden van afval mag lonen!

Er moet een ontmoetingsplek komen in overleg met de bewo-

ondernemersfonds voor detaillisten/horeca is een afgeleide

Een ambitieus duurzaamheidsprogramma wordt door de

woningcorporaties, het waterschap, energieleveranciers,

daarvan en kan een bijdrage leveren aan de attractiviteit van

gemeenteraad als speerpunt vastgesteld. Het wordt vertaald

netbeheerders, landbouw- en natuurorganisaties en

onze centra (BIZ).

naar maatregelen en projecten in de gebouwde omgeving

ontwikkelaars aan duurzame oplossingen.

ners in de wijk Boterpolder/Sandoel.

en daarbuiten. We stellen concrete doelen op voor de korte
We maken bestuurlijk onderscheid in detailhandel/horeca en

termijn maar denken ook na over de lange termijn. We gaan

industrie zodat partijen de aandacht krijgen die ze verdienen.

wijk voor wijk aan de slag met verduurzaming. Het duurzaam-

We bieden intensieve samenwerking aan, aan zowel de detail-

heidsprogramma wordt verder ondersteund door het oprich-

handel als aan de horeca. Op grond van de detailhandelsvisie

ten van een duurzaamheidsloket. Communicatie omtrent de

Niet langer eenzaam

benoemen we concrete projecten die tot uitvoer gebracht

bestaande mogelijkheden wordt geïntensiveerd. Inwoners

Veel ouderen voelen zich ongewild eenzaam. Eenzaamheid

Bij de les

worden.

en bedrijven kunnen hier terecht met hun vragen over duur-

verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op een

Het is voor onze samenleving van essentieel belang dat het

zaamheidsmaatregelen en financieringsmogelijkheden via

depressie.

onderwijs alle leerlingen bij de les houdt. Elk kind heeft recht

De gemeente geeft beleidsmatige ondersteuning aan onderne-

6. Ouderenbeleid

duurzaamheidscoaches.

mers bij cameratoezicht in het centrum van Raamsdonksveer.

7. Onderwijs

op een goede start en een goede toekomst, ongeacht wie je
Het zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven

bent of waar je vandaan komt. Solide onderwijshuisvesting
draagt bij aan goed onderwijs.

De aanschaf en verder exploitatie van camera’s komt voor de

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het

wonen voorkomt eenzaamheid én geeft een vertrouwd gevoel.

rekening van de winkeliers zelf. Hierbij wordt goed gekeken

besparen van energie in maatschappelijke gebouwen. Voor de

We helpen actief inwoners om zo lang mogelijk in hun eigen

naar de strenge regels omtrent privacy.

openbare verlichting wordt -waar mogelijk- gebruik gemaakt

omgeving te kunnen blijven wonen.

van LED-verlichting.
Bedrijven die verantwoordelijkheid willen dragen voor maat-

We vinden het belangrijk dat vanuit de gemeente duurzame
onderwijshuisvesting wordt aangeboden met aandacht voor

Ouderen worden thuis bezocht door een vrijwilliger uit de wijk,

klimaatbeheersing en het realiseren van integrale kind-centra.

schappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatver-

In de regie

die op zijn of haar beurt als vertrouwenspersoon richting de

andering of arbeidsomstandigheden sluiten aan bij onze

De gemeenten hebben een regierol toebedeeld gekregen voor

gemeente kan fungeren.

toekomstgerichtheid. De gemeente stimuleert maatschappelijk

de warmtetransitie. We staan daarmee voor een nieuwe en

verantwoord ondernemen door de MvO-prijs te continueren.

uitdagende opgave. De komende periode zal duidelijk worden

Tevens bieden we inwoners ontmoetingspunten in de wijken.

het gebied van drugs, alcohol, internet misbruik, pesten en

wat nodig is om een aardgasloze samenleving te realiseren.

Deze ontmoetingspunten worden ook benut voor zorgvragen

gevolgen van vernielingen. Tevens verbindt de coach gezinnen

6

Raadsprogramma gemeente Geertruidenberg 2018-2022

te hun verantwoordelijkheid nemen.

De jeugdcoach heeft aandacht voor de kwetsbare jongere en
zijn of haar problemen. Deze geeft gedegen voorlichting op

7

10. Hooipolder

11. Verkeersveiligheid

Nooit meer in de file

Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema.

Het lokale, regionale en nationale belang van knooppunt

De impact van verkeersongevallen kan groot zijn en behoorlij-

Hooipolder kan niet onderschat worden.

ke invloed hebben op alle betrokkenen.

Bestuurlijk wordt via een sterke en breed samengestelde lobby

Het streven van de gemeente is en blijft het voorkomen van

ingezet op een volwaardig knooppunt Hooipolder.

verkeersslachtoffers en een hoger veiligheidsgevoel.

De burgemeester trekt deze lobbykar. De op- en afritten van

12. Veiligheid

het knooppunt worden aangelegd zo dicht mogelijk bij de kern

Mede op basis van de samenlevingsagenda worden gevaarlij-

Raamsdonksveer.

ke knelpunten (blackspots) geïnventariseerd in samenwerking

Het veiligheid(sgevoel) van onze inwoners in de openbare

met bewoners. Te denken valt aan: Lidl, Julianalaan, Kerklaan,

ruimte is een speerpunt binnen het raadsprogramma. Een

Vooruitlopend op de verbreding van de A27 gaan we in nauw

Centraleweg en de Omschoorweg, fietsers op de Markt.

veilige wijk, veilig uitgaan en veilige evenementen maken

overleg met de bewoners van het lint in Raamsdonk op korte

Burgemeester Allardstraat en de Oude Stadsweg. De aanleg

onze gemeente leefbaar.

termijn kijken hoe het sluipverkeer door deze kern aangepakt

van een rotonde aan het eind van de stationsweg bij Esso

kan worden.

draagt bij aan de verkeersveiligheid ter plekke.

De gemeente levert een effectieve aanpak als het aankomt

8. Sport en Ontspanning

De eerste focus is gericht op Parkzicht als locatie ten behoeve

Geertruidenberg voor inwoners, bedrijven en toeristen.

van het realiseren van een sporthal. Een sporthal bij het Donge-

Als gemeente zetten we ons in voor het behoud en ontwikke-

Bij de nieuwe inrichting van wegen staat veiligheid voorop.

Lijf en Leden

mondcollege geldt als achtervang, mocht de voorkeursvariant

ling van onze culturele infrastructuur. We gaan zorgvuldig om

Prioriteit wordt daarbij gegeven aan voetgangers en fietsers.

Bewegen is belangrijk. Het houdt je lichamelijk én geestelijk fit

van Parkzicht niet van de grond komen. Alle lokale verenigingen

met het onderhoud van de eigen monumenten. De Schattelijn

ondermijnende criminaliteit want het verslechtert veiligheid en

en gezond.

kunnen dan weer sporten in de eigen gemeente. Samen met

wordt behouden als Cultureel hart van Geertruidenberg. De

leefbaarheid en levert economische schade op.

marktpartijen wordt naar de mogelijkheden gekeken.

theaterfunctie blijft vooralsnog onderdeel van de Schattelijn.

ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud. De achterliggen-

Bij wijze van proef wordt in 2019 (1 jaar) een gratis zwema-

de gedachte is het bevorderen van de gezondheid op een laag-

bonnement aangeboden aan de kinderen tot en met groep

drempelige wijze. De focus ligt hierbij op jeugd en ouderen.

acht uit de eigen gemeente.

uitgerold (verbreed) naar senioren.

We zijn waakzaam en handelen alert als het aankomt op

Criminaliteit op industrieterreinen en in het buitengebied wordt

Onze gemeente voorziet in een groot aanbod aan sport- en

De enorme populariteit van het format ‘Sjors sportief’ wordt

op veiligheid.

9. Cultuur en Monumenten

De openbare functies van het Oude Stadhuis blijven in stand.

effectief waargenomen en aangepakt.

Oudheidkundige verenigingen kunnen blijvend rekenen

We hebben een weerbare samenleving nodig waarin burgers

op steun vanuit de gemeente.

en ondernemers zich bewust zijn van de gevaren van ondermijning. We laten de georganiseerde criminaliteit ons lokaal

Het promoten van het schippersverleden van

gezag niet ondermijnen

Raamsdonksveer krijgt vorm.
De politie is goed zichtbaar aanwezig op straat en beschikt

De fysieke leefomgeving dient voldoende mogelijkheden

Lokale schatten

te bieden voor sport en spel. We denken hierbij aan Boot-

Culturele infrastructuur en cultuurhistorie zijn belangrijk

Tegen het decor van het pittoreske Kerkplein in Raamsdonk

over een eigen steunpunt in de gemeente. Aangiftes aan huis

camp-mogelijkheden, natuurspeelplaatsen en Cruyff Courts.

voor de leefbaarheid en identiteit van onze gemeente.

is het OMC dé centrale thuishaven voor plaatselijke verenigin-

kunnen opgenomen worden bij mensen die niet beschikken

Ze hebben een waarde voor zichzelf maar moeten ook in

gen. Daarnaast kunnen de overige ruimten binnen het OMC

over digitale apparatuur of personen die fysiek niet mobiel zijn.

Via het opstellen van een uitgangspuntennotitie wordt dui-

samenhang worden gezien met economie en toerisme.

ook op een commerciële wijze worden geëxploiteerd.

delijkheid verschaft over het begrip ‘basisvoorzieningen’ bij

Zij weerspiegelen perfect onze lokale geschiedenis.
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Betere terugkoppeling naar melders en slachtoffers leidt
We zoeken bij de instandhouding van de bouwhal, ten behoe-

uiteindelijk tot meer betrokkenheid en bereidwilligheid om in

Een hoog niveau van culturele voorzieningen, verspreid

ve van het bouwen van carnavalswagens, naar een koppeling

eerste instantie zaken te melden. BOA’s worden flexibel inge-

over de kern(en), verhoogt de aantrekkelijkheid van

met het technisch onderwijs.

zet naar behoefte van de inwoners.

sportverenigingen.
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14. Wonen

naast starterswoningen en huurwoningen moet ook worden

en meer vanuit de opgave/mens). De mens staat centraal!

Gevarieerde wijken met een gevarieerd woonaanbod, met uit-

kunnen al onze inwoners hun woonwensen invullen.

Experimenten met betrekking tot nieuwe werkvormen bij het

eenlopende voorzieningen en diverse winkels zijn een sterke

stimuleren van werkzoekenden met een uitkering zullen in

troef voor gemeenten. Een gevarieerd woonaanbod houdt jong

In onze regio werken veel arbeidsmigranten. We staan aan de

samenwerking met betrokkenen en ondernemers worden on-

en oud binnen de gemeente.

lat om hen passende woonruimte te bieden en stellen daartoe

derzocht en ontwikkeld.

Meer – jonge – mensen die in onze gemeente wonen zijn op

beleid op. Mensen in de knel kunnen tijdelijk terecht in daartoe

hun beurt weer goed voor een vitale samenleving.

bestemde woningen.

De zorg en participatietransformatie vanuit het rijk naar gemeenten wordt innovatief opgepakt (minder vanuit de regels

Jeugdwerkloosheid krijgt extra aandacht.

Betaalbaar bouwen voor doelgroepen staat deze periode op
de agenda. Gedacht wordt aan sociale koop en huur.

13. Sociaal Domein

Geef (hang)jongeren letterlijk en figuurlijk een plek in onze
maatschappij.

fleurt iedereen op. Het groenonderhoud in de wijken vindt
plaats in nauwe samenspraak met inwoners.

woningen voor 1 tot 2 persoonshuishoudens. De locatie bij het

Buurtinitiatieven zijn welkom.

Zorgzaamheid is onze troef

oude Hoge Veer wordt gebruikt voor kleinschalig wonen voor

De decentralisaties zijn een feit, maar in de praktijk moet nog

stand. De gemeente blijft het aannemen van inwoners met een

jongeren en ouderen.

veel gebeuren om het sociaal domein te vernieuwen. Dat

arbeidsbeperking door werkgevers ondersteunen.

experimenteren, evalueren en leren we van elkaar.

We houden de ontwikkelingen met betrekking tot het mogelijk

ners. Dat wordt onder ander bereikt door diversiteit aan wonin-

afschaffen van de loonkostensubsidie ten behoeve van ar-

gen en werk. Op de woningmarkt is doorstroming van belang;

Deze periode gebruiken we om los te komen van de regels.

beidsbeperkten kritisch in de gaten en onderzoeken op welke

Welke zorg heeft iemand nu echt nodig? We gebruiken al onze

wijze de gemeente kan inspringen.

creativiteit om te komen tot de perfecte aanpak voor elk geval.
Eén begroting voor het sociaal domein helpt ons daarbij en zien

We komen tot een verordening Sociaal Domein waarbij we

we als kans.

bezien of we de omgekeerde toets als leidraad zouden kunnen
gebruiken,

Een buddysysteem wordt onderzocht.
Geconstateerde multi-problematiek wordt integraal aangeWe komen achter de voordeur bij jonge gezinnen maar ook bij

pakt. De inzet van sport en (muziek)onderwijs als preventie-

kwetsbare ouderen. Een stille zorgbehoefte wordt zo eerder

middelen zijn erkend en worden benut.

onderkend.

Vrijwilligers worden gemotiveerd om onze ogen en oren te

We bekijken of het groenonderhoud opgepakt kan
worden in eigen beheer om zo nog beter in te spelen op de

Onze gemeente moet aantrekkelijk blijven voor al haar inwo-

Zichtbare stappen
1. Parkeren bij Elfhuizen en het werken
met “blauwe zones” .
2. Oplossingen voor het rondslingeren van plastic
afval met name bij de ondergrondse containers

Van een beetje groen en natuur in de nabije woonomgeving

Bij nieuwbouw gaan we meer inzetten op betaalbare, kleinere

Bestaand beleid ten aanzien van beschut werk doen we ge-

vraagt om innovaties in denken en doen. En ondertussen:

gebouwd voor de “bovenkant van de markt”. Op deze wijze

wensen van onze inwoners.

3. Bij wijze van proef wordt in 2019 (1 jaar) een
gratis zwemabonnement aangeboden aan de
kinderen tot en met groep acht uit de eigen
gemeente
4. Spreekuur college
5. Gesprek met inwoners lint Raamsdonk inzake
mogelijke aanpak sluipverkeer
6. Inzet stadsbeheerder
7. Inloopbalie
8. Ontmoetingsplaatsen in de wijken

zijn in het sociaal domein. Zij kunnen ter preventie, vroegtijdig,
Structureel overleg met de huisarts is georganiseerd om beter

problemen signaleren.

inzicht te krijgen in goede verwijzingen, trends en kosten met
betrekking tot doorverwijzen. In de wetenschap dat huisartsen

Gelden ten behoeve van het sociaal domein die de gemeente

eigenstandige bevoegdheden hebben is overleg met het

van het rijk ontvangt worden in de begroting opgenomen voor

Centrum voor Jeugd en Gezin gewenst.

dat doel.

Raamsdonksveer, 31 mei 2018
Keerpunt’74

VVD

Lokaal+		

SVP

Morgen!		

D’66

CDA
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