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Voorwoord
In dit programma leest u de uitgangspunten, waarmee Progressief Halderberge (PvdA, D66,
GroenLinks) de gemeenteraadsverkiezingen 2014 wil ingaan.
We leven in zorgelijke tijden. Minder inkomsten van de rijksoverheid, een verslechterde grondpositie
en meer werklozen. Daarom zijn bezuinigingen (weer) onvermijdelijk. Daarnaast gaat er, als gevolg
van de drie decentralisaties (zorg, jeugd en arbeidsmarkt), voor de ondersteuning van onze inwoners
veel veranderen. Onze partij wil duidelijke keuzes maken.
Progressief Halderberge wil zorgzaam zijn voor alle inwoners. Extra aandacht gaat uit naar onze
inwoners die in de knel komen door de bezuinigingen.
Tevens willen we investeren in een milieuvriendelijke en duurzame toekomst van onze groene
toeristische-recreatieve gemeente.
Tegelijkertijd vindt onze partij het van groot belang dat we een impuls geven aan bestuurlijke
vernieuwing en willen we nog meer vorm en inhoud geven aan burgerparticipatie.
Tot slot en niet geheel onbelangrijk, moeten we pro-actief nadenken over de toekomst van onze
gemeente.
De bezuinigingen gaan hard aankomen en zullen door sommige inwoners als pijnlijk worden ervaren.
Voor Progressief Halderberge is het dan ook van groot belang dat het tempo en de manier waarop de
bezuinigingen worden uitgevoerd op een sociale wijze gebeurd. Zonder daarbij het belang van de
gemeente uit het oog te verliezen. Hierbij vertrouwt Progressief Halderberge op de kracht,
vindingrijkheid en flexibiliteit van onze inwoners.
Wilt u snel geïnformeerd zijn, lees dan de samenvatting op pagina 3.
Bent u op zoek naar een bepaald onderwerp, raadpleeg dan de leeswijzer op pagina 4.
Heeft u vragen? Zijn er onduidelijkheden?
Neem dan contact op via info@progressiefhalderberge.nl of
bel de lijsttrekker Frits Harteveld (M 06 – 22 26 17 08).
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samenvatting de belangrijkste uitgangspunten van ons verkiezingsprogramma zijn:
1 Vertrouw op de kracht van de mensen, geef de ruimte aan inwoners die zich willen inzetten
Wij willen ervoor zorgen dat onze inwoners vooraf inspraak hebben en kunnen meedenken met
beleidsvoorstellen. Geef de ruimte aan inwoners die zich willen inzetten voor hun buurt, hun wijk.
Burgerinitiatieven zoals buurtpreventie, organisatie van buurtactiviteiten dienen ondersteund te
worden door beperkte financiële middelen en ambtelijke coördinatie. De relatie met onze inwoners
moet open, democratisch en slagvaardig zijn door een heldere communicatie en een uitnodigende
houding vanuit de gemeente.
2 Impuls geven aan bestuurlijke vernieuwing
Progressief Halderberge wil een impuls geven aan bestuurlijke vernieuwing. Wij willen een nieuwe
respectvolle relatie tussen raadsleden onderling, tussen raad en college maar ook een nieuwe
verfrissende relatie tussen het gemeentebestuur en haar inwoners. Burgerparticipatie met vertrouwen
in mensen staat hierbij centraal. Het gemeentebestuur moet open en transparant zijn en inwoners,
ondernemers en (sport)verenigingen opzoeken en met hen in gesprek gaan.
3 Sociale sector ontzien bij bezuinigingen
Er is de komende jaren minder geld beschikbaar en (weer) bezuinigen lijkt onvermijdelijk. Wij willen
hierbij onze inwoners betrekken en naar hun mening vragen. Progressief Halderberge denkt aan
bezuinigingen op bestuur/organisatie (inhuur derden en externe bureaus), strategisch op openbare
ruimte eventueel in combinatie met beperkte verhoging van belastingen (afhankelijk van inkomen)
zodat we niet hoeven te bezuinigen op jeugd, ouderen, sociale voorzieningen, zorg, sport, cultuur en
onderwijs. Daarnaast moet de leefbaarheid in de kernen op niveau blijven.
4 Naar een actief armoedebeleid
Veel mensen in onze samenleving kunnen niet altijd de touwtjes aan elkaar knopen. De gemeente
moet hier aandacht voor hebben en daar waar mogelijk een handje toesteken of ondersteunend
optreden. Wij willen een actief armoedebeleid.
5 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren
De verandering van bestaande zorgarrangementen gaat steeds meer uit van de zelfredzaamheid en
eigen verantwoordelijkheid van mensen. Op 1 januari 2015 worden gemeenten als gevolg van de
grootste decentralisatie operatie vanuit het Rijk verantwoordelijk voor de zorg, jeugd en arbeidsmarkt.
Wij willen dat onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in onze gemeenschap.
Daar gaan wij ons voor inzetten.
6 Op weg naar een milieuvriendelijk Halderberge
De gemeente geeft zelf op alle terreinen het goede voorbeeld als het gaat om energiebesparing en
duurzaamheid met betrekking tot milieu, producten en ontwikkelingen. In dit kader stimuleert en
faciliteert onze gemeente waar mogelijk onze inwoners, ondernemers en (sport)verenigingen. Wij
willen dat graag in overleg en in samenwerking met Energiek Halderberge doen.
7 Stimuleren van een groen toeristisch recreatief Halderberge
Wij hebben het geluk dat we in een prachtige, groene plattelandsgemeente wonen. Polders, bossen,
water en ontspanningsmogelijkheden zijn binnen handbereik. Laten wij, in overleg en in
samenwerking met de TIG (Toeristische Initiatief Groep) ernaar streven dat ook anderen daar van
kunnen meegenieten. En op deze manier een steentje bijdragen aan de economische ontwikkeling
van onze gemeente. Het omvormen van de toeristenbelasting tot doelbelasting in een toeristisch
stimuleringsfonds helpt daarbij.
8 Zuinig op Halderberge
Het is belangrijk om niet af te wachten, maar pro-actief na te denken over de toekomst van onze
gemeente aan de hand van de voor- en nadelen maar ook van de kansen en bedreigingen. Wij willen
ook onze inwoners hierin betrekken door hun mening te vragen.
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1. Mensen
1.1 Decentralisatie AWBZ, jeugdzorg en arbeidsintegratie
Op 1 januari 2015 worden gemeenten als gevolg van de grootste decentralisatie operatie vanuit het
Rijk verantwoordelijk voor de AWBZ, jeugdzorg en arbeidsintegratie.
De maatschappelijke discussie over de inhoud van de taken, die worden overgedragen aan de
gemeenten is nog niet afgerond. Deze wordt pas afgerond wanneer medio 2014 het wetgevingstraject
in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer is voltooid.
Deze ommezwaai betekent nogal wat voor de positie van gemeenten voor de regie en uitvoering van
zorg- en inkomensarrangementen. De komende jaren wordt onze gemeente verantwoordelijk voor
alle maatschappelijke ondersteuning aan en niet-medische zorg voor haar inwoners. De verandering
van bestaande zorgarrangementen gaat steeds meer uit van de zelfredzaamheid en eigen
verantwoordelijkheid van mensen.
Deze nieuwe tijd vraagt dan ook om een nieuwe aanpak, ook op gemeentelijk niveau. Waar in het
verleden de nadruk lag op het ‘zorgen voor’ mensen, willen we ons richten op het ‘zorgen dat’ dingen
gebeuren. In de toekomst moet het beleid minder gericht zijn op doelgroepen, maar meer op de (vaak
tijdelijke) omstandigheden waarin inwoners zich bevinden.
Dit willen wij doen:
• inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in de samenleving functioneren en participeren met inzet
van informele en formele netwerken;
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inwoners in voldoende mate de kans geven om zich te ontwikkelen en te ontplooien om daarmee
een maatschappelijk sterke positie te bereiken;
op buurt- en wijkniveau een goede sociale samenhang en een veilig en gezond leef- en
opgroeiklimaat stimuleren;
inwoners voelen zich actief betrokken bij de gemeenschap en willen zich zo nodig inzetten voor
anderen;
voorzichtig omgaan met het uitwisselen van gegevens tussen de hulpverleners en ervoor zorgen
dat de inwoners daartoe vooraf toestemming geven.

1.2 Jongeren
De jeugdwerkloosheid is (te) hoog. Veel jongeren hebben tijdens de kredietcrisis van 2008
doorgeleerd, maar hun vooruitzichten op de arbeidsmarkt zijn nog altijd slecht. Daarnaast is goed
onderwijs voor jongeren, maar ook voor de toekomst van onze samenleving en van onze gemeente
van het grootste belang.
Dit willen wij doen:
• stagemogelijkheden voor jongeren en werkervaringsplaatsen uitbreiden. De gemeente geeft
zelf het goede voorbeeld en benadert en vraagt ondernemers om dit goede voorbeeld te
volgen;
• stimuleren dat Halderbergse bedrijven meer jongeren op mbo-niveau 2 aannemen, zodat deze
jongeren kunnen doorgroeien naar MBO-3 of 4 en misschien naar HBO-niveau;
• werkloze jongeren gaan terug naar school of aan het werk. De gemeente ondersteunt en helpt
daarbij;
• voldoende sportmogelijkheden en speelvelden in de wijken/in de kernen;
• verminderen en tegengaan van alcohol- en drugsmisbruik in overleg met de scholen, de
(sport)verenigingen en de gebruikers.
1.3 Ouderen
Voor ouderen is het van groot belang dat de basisvoorzieningen in de kernen behouden blijven. Een
deel van de ouderen is namelijk minder mobiel. Voor deze ouderen dienen geschikte woningen te
worden gerealiseerd of te worden aangepast (levensbestendige woningen). Op deze manier kunnen
ze langer zelfstandig blijven wonen.
Daarnaast is het onze taak om creatieve oplossingen te bedenken om ouderen te ondersteunen in
hun zelfstandigheid. Een van de manieren is om ouderen te stimuleren om te (gaan) bewegen in
zogenaamde ‘beweegtuinen’ (buiten fitness). Een bijkomend voordeel is dat deze
ontmoetingsplekken ook de eenzaamheid van een deel van de ouderen kan tegengaan.
De mantelzorgers moeten we niet vergeten maar ondersteunen door een vrijwilligerspool.
Van belang is dat we luisteren naar de mening van de ouderen met hun levenservaring (kennis en
kunde) zoals bijvoorbeeld de ouderen van de Seniorenraad.
Sportverenigingen moeten zich niet alleen richten op jongeren, maar moeten ook aandacht hebben
voor ouderen. Het gevolg hiervan is dat ouderen (weer) zelf gaan sporten en zich (weer) richten op
het verenigingsleven. Hierdoor ontstaat integratie tussen ouderen en jongeren.
Dit willen wij doen:
• verbeteren bestaande woningen en woonomgeving voor senioren;
• actief beleid ten aanzien van de (preventieve) gezondheidszorg voor senioren;
• basisvoorzieningen (winkel, alternatief) in de kernen behouden;
• trottoirs en fietspaden verkeersveilig houden;
• steunen van initiatieven voor een klussendienst, boodschappenbezorgdienst,
maaltijdenverzorging, artsenbezoek en alarmeringssysteem;
• opzetten van ‘beweegtuinen’ voor ouderen (buiten fitness);
• ondersteunen van mantelzorgers door een vrijwilligerspool;
• sportverenigingen stimuleren om zich ook op ouderen te richten;
• in stand houden van ontmoetingspunten (steunpunten) voor ouderen, van waaruit zorg,
ontspanning, ontmoeting en bestrijding van eenzaamheid kan worden geboden;
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aandacht voor de verdere ontwikkeling van de aanwezige woon-zorgcentra (WoZoCo’s) in
verband met veranderende kijk op zorg en wonen.

1.4 Wonen
Veel mensen hebben een goede en betaalbare huurwoning nodig. Door de vergrijzing en de grote
problemen op de koopmarkt neemt dit aantal alleen maar toe.
Dit willen wij doen:
• aanpassen van woningen aan de nieuwe bevolkingssamenstelling, de bevolkingskrimp;
bijvoorbeeld: ouderen, alleenstaanden en mensen met verstandelijke beperking. Woningen
dienen levensloopbestendig te worden;
• differentiëren van de grondprijs; bijvoorbeeld voor een seniorenwoning met een lagere
huurprijs, zou de grondprijs verlaagd moeten worden;
• investeren in energiebesparing en duurzame energieproductie in overleg met
woningcorporaties en projectontwikkelaars over onder andere zonnepanelen en koudewarmte opslag; de gemeente neemt hierin de regie met als effect om de energierekening
omlaag te brengen;
• energiezuiniger maken van het huidige woningenbestand, bijvoorbeeld door in de
prestatieafspraken met woningcorporaties duurzaamheid als doel op te nemen.
1.5 Onderwijs
De gemeente dient de hoeder en beschermer van het onderwijs te zijn. Daarom moeten de scholen
worden geholpen nu ze met krimp te maken krijgen. Door bijvoorbeeld de huur van schoolgebouwen
te verspreiden onder de verschillende gebruikers. Dit is mogelijk als de brede school ook
basisvoorzieningen gaat aanbieden (de school als gemeenschapshuis). Brede scholen leveren een
extra bijdrage aan de vorming van onze jeugd door de centralisatie van het aanbod aan onderwijs,
sport en cultuur. Cultuureducatie draagt verder bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en
levert een belangrijke bijdrage aan kennis van de eigen cultuur en de cultuur van anderen. Grotere
verdraagzaamheid kan hiervan het resultaat zijn.
Dit willen wij doen:
• alle basisscholen van Halderberge worden een ‘echte brede school’ met als het mogelijk is
ook basisvoorzieningen voor onze inwoners (de school als gemeenschapshuis met als inzet
multifunctioneel gebruik) waarbij duurzaamheid het uitgangspunt vormt;
• in de brede school wordt zoveel als mogelijk plek geboden aan culturele en sportieve
verenigingen;
• gemeentelijke subsidie willen we voor een deel oormerken voor educatieve doeleinden;
• culturele instellingen (theaters, musea) nemen educatie als een van hun kerntaken op;
• stimuleren van stageplekken in het onderwijs.
1.6 Welzijn
Er is een actief beleid nodig ten aanzien van armoedebestrijding. Gezinnen die als gevolg van
langdurige werkloosheid moeten rondkomen van een minimumuitkering, moeten kansen krijgen om
mee te doen in de samenleving.
Dit willen wij doen:
• actief armoedebeleid voeren met bijzondere aandacht voor kinderen van minima, chronisch
zieken en gehandicapten en 65-plussers;
• om er voor te zorgen dat kinderen uit gezinnen die leven rond het bestaansminimum tóch lid
kunnen worden van een sportvereniging of naar muziekles kunnen gaan wij in gesprek met
het Jeugdsportfonds en/of Jeugdcultuurfonds Nederland;
• schuldhulpverlening optimaliseren (niet alleen laagste inkomens, maar ook middeninkomens);
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1.7 Werk en inkomen
Starters verdienen steun. We willen volop ruimte geven aan deze ondernemers met daarbij het
stimuleren van werkervaring, stageplekken en zoeken naar werkruimte.
Dit willen wij doen:
• bevorderen van het collectief en particulier opdrachtgeverschap (vrijheid om woning aan te
passen aan specifieke woonwensen zoals thuiswerken);
• leegstaande gemeentelijke gebouwen, indien mogelijk, op maat maken als bedrijfsruimte voor
ZZP-ers.
1.8 Veiligheid
Het is van groot belang dat onze inwoners zich veilig voelen, in eigen huis, in eigen buurt, in eigen
wijk, in eigen kern, in Halderberge. De beleving is in dit verband van groot belang.
Dit willen wij doen:
• verbeteren preventie van criminaliteit;
• optreden bij overlast;
• voorlichting aan jongeren over drugs;
• vervolgen van mensen die alcohol verkopen aan jongeren onder de leeftijdsgrens of die
blijven doorschenken bij dronkenschap;
• afstand tussen inwoners en wijkagenten verkleinen;
• verbeteren van informatie over veilig wonen in samenwerking met woningcorporaties;
• optreden bij overlast, ook bij drugsoverlast;
• aandacht voor verkeersonveilige situaties, luisteren naar buurtbewoners;
• verdere uitbreiding van buurtpreventieteams;
• zebrapaden naast knipperlichten ook uitrusten met lantaarnpalen met energievoorziening van
zonnepanelen (dus zonnepaneel aan lantaarnpaal);
• blijvende aandacht voor de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoortraject
Roosendaal-Halderberge-Moerdijk en zorgen voor een goede communicatie hierover richting
de inwoners.
1.9 Gezondheid
Gezond opgroeien, gezond leven en gezond oud worden in Halderberge. Dat is voor ons een groot
goed. Probleemloos opgroeien, prettig leven en gezond oud worden is een zaak waar ook de
overheid een ‘handje kan toesteken’.
Dit willen wij doen:
• samenwerken met de ziekenhuizen in de regio;
• de prikdienst moet in elke kern behouden blijven;
• bewustwording en tegengaan van overgewicht bij vooral kinderen door onder andere
stimuleren van sport;
• bewustwording en tegengaan van drugs door jongeren met bijzondere aandacht voor GHB;
• optimale samenwerking stimuleren van wijkzuster en inwoners.
1.10 Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn het cement van onze gemeenschap. Zonder vrijwilligers kunnen (sport)verenigingen
niet draaien. De gemeente moet waardering uitspreken voor de vrijwilligers en ondersteunen en
stimuleren waar mogelijk.
Dit willen wij doen:
• organiseren van Dag van de Vrijwilligers op 7 december.
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2. Gemeente voor de inwoners: dienstverlening, burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing
2.1 Dienstverlening
We vinden dat de gemeente zich als een dienstverlenende instelling voor onze inwoners moet
opstellen. We willen ook met regelmaat hierover vragen aan onze inwoners zodat zij hun ervaringen
en leerpunten aan ons kunnen doorgeven. We verwachten binnen het gemeentelijk apparaat
voldoende deskundigheid om de diensten, die we uitvoeren in samenwerking met andere gemeenten,
te kunnen verlenen. Zonder al te veel een beroep te moeten doen op externe deskundigen.
Vanzelfsprekend maakt de gemeente alle stukken openbaar behalve, die bij hoge uitzondering
vertrouwelijk moeten blijven. Wanneer dit zich toch voordoet meldt de gemeente dit en verantwoordt
zich over de reden of redenen waarom een stuk vertrouwelijk blijft.
Dit willen wij doen:
• iedere twee jaar vragen we aan onze inwoners naar hun ervaringen en verbeterpunten als het
gaat om de dienstverlening;
• het inhuren van derden en externe bureaus beperken tot een minimum en een maximum
bedrag hiervoor opnemen in de gemeentelijke begroting;
• alle informatie is in beginsel voor alle inwoners openbaar en beschikbaar.
2.2 Burgerparticipatie
De gemeente betrekt haar inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij nieuwe beleidsinitiatieven en
waar noodzakelijk bij beleidsevaluaties. Daarnaast stimuleert en ondersteunt de gemeente initiatieven
vanuit de buurt en de wijk. Inwoners kunnen initiatieven voor de verbetering van hun woonomgeving
aan de gemeente voorleggen. Daarbij krijgen inwoners ook hulp van de gemeente, ook in financiële
zin. Het budget wordt overgedragen voor de uitvoering van een project, taak of maatregel aan degene
die het beheert en zelf uitvoert. De inwoners beslissen. De gemeente is verantwoordelijk voor het
resultaat.
Ook vinden we het belangrijk dat de jeugd kennis maakt met de politiek.
Dit willen wij doen:
• aanstellen van een coördinator ‘burgerparticipatie’;
• uitvoeren van het project ‘wijkbudget’. Een groep inwoners die zich inzet voor een bepaalde
wijk, beslissen hoe een toegekend budget, binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders,
verdeeld gaat worden. Deze groep van inwoners wordt ondersteund door ambtenaren en/of
externe deskundigen;
• uitvoeren van het project ‘buurt aan zet’. Inwoners van een bepaalde buurt stellen een
buurtprogramma op, dat moet leiden tot verbetering van de buurt;
• instellen van een jeugdgemeenteraad, die twee maal per jaar bij elkaar komt met als doel om
kennis te maken met de politiek en die wordt gevraagd om met voorstellen te komen;
• instrumenten voor burgerparticipatie ‘ICT-proof’ maken.
2.3 Bestuurlijke vernieuwing
Progressief Halderberge wil een impuls geven aan bestuurlijke vernieuwing en wil daarbij het goede
voorbeeld geven. Door structureel en in alle openheid over integriteit te spreken wordt duidelijk wat
wel en niet toelaatbaar is. Het voeren van een preventieve dialoog kan schendingen voorkomen. Dit
kan gestalte krijgen door vooraf gevoelige onderwerpen en de rol van de gemeente hierin met
relevante partners te bespreken.
Gemeenteraadsleden, burgemeester, wethouders en ambtenaren behoren respectvol met elkaar en
met onze inwoners om te gaan. Ook willen we de samenwerking tussen ondernemers, overheid en
onderwijs stimuleren, met maatschappelijk verantwoord ondernemen als uitgangspunt (groei en
innovatie met winst voor inwoners, gemeente en milieu).
Samenvattend gezegd willen we naar een respectvolle verhouding tussen raadsleden onderling en
tussen gemeenteraad en collegeleden. Op deze wijze gaan we naar een nieuwe verfrissende relatie
tussen gemeentebestuur en inwoners, ondernemers en (sport)verenigingen.
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Dit willen wij doen:
• jaarlijks agenderen van het onderwerp ‘integriteit’ voor het college en raadsleden;
• het goede voorbeeld geven in het respectvol omgaan met elkaar;
• papierloos vergaderen;
• nadenken over nieuwe opzet van vergaderingen van de gemeenteraad met als inzet dat
inwoners, (sport)verenigingen en ondernemers hierbij meer en beter worden betrokken;
• de vergaderingen van de commissies en raadsvergadering uitzenden via t.v.;
• een correctief referendum, zodat inwoners ook aan het einde van het besluitvormingsproces
hun mening kenbaar kunnen maken;
• start van ‘internet-inwonerspanel’;
• instellen van klankbordgroep van inwoners bij verbetering van regelgeving en dienstverlening;
• college en raad staan samen aan het begin van het beleidsproces, waarbij de raad koers en
kaders vaststelt;
• college gaat maandelijks werkbezoeken brengen aan bedrijven, instellingen en
(sport)verenigingen en communiceert hierover;
• minder procedureel omgaan met vragen, klachten etc van inwoners, maar informeel het
gesprek aangaan;
• lenen een (elektrische) auto via Greenwheels om naar afspraken te gaan als het met de fiets
te ver is.
2.4 De toekomst van Halderberge
Voor ons is van grote waarde dat er een nauwe relatie is tussen het gemeentebestuur en haar
inwoners. Hierbij is interactieve beleidsvoorbereiding of te wel de samenwerking tussen inwoners en
bestuurders belangrijk. En ook dat de lijnen tussen bestuur en inwoners kort zijn.
We moeten als gemeente aan de slag gaan met de aanbevelingen van de adviescommissie
Huijbregts. Deze commissie geeft aan om toe te werken naar een cluster Roosendaal, Moerdijk en
Halderberge. De aanleiding voor dit advies zijn de vragen die de commissie heeft gesteld bij het
toekomstig (financieel) functioneren van onze gemeente. Om de toekomstige positie van onze
gemeente beter te kunnen bepalen, wordt een meer diepgaand onderzoek door deze commissie
voorgesteld. We moeten als gemeente hiermee pro-actief aan de slag gaan. We moeten geen
afwachtende houding aannemen. Op basis van een goede inventarisatie van kansen en bedreigingen
en van voor- en nadelen, moeten we de toekomstige positie van onze gemeente bespreken en
bepalen. Als onderdeel van deze inventarisatie is ook de mening van onze inwoners belangrijk. Wij
willen daar graag achter zien te komen en dat aan onze inwoners vragen. Als het aan ons ligt, kunnen
onze inwoners aan de hand van stellingen aangeven hoe zij tegen de toekomst van onze gemeente
aankijken. Bijvoorbeeld: wilt u minder geld uitgeven aan grote projecten of denkt u eerder aan het
verhogen van de belasting? Keuzes moeten er gemaakt worden. Het geld dat binnenkomt, is al jaren
lager dan er uitgaat. Waar kiezen onze inwoners voor de komende jaren? Moet ons geld bijvoorbeeld
naar het onderhoud aan de wegen, armoedebestrijding en/of naar een milieuvriendelijke, groene en
duurzame gemeente? En tot slot mocht blijken dat Halderberge toch niet zelfstandig verder kan, waar
gaat uw voorkeur dan naar uit?
Dit willen wij doen:
• pro-actief nadenken over de toekomst van onze gemeente door de voor- en nadelen op een
rijtje te zetten en daarnaast ook de kansen en bedreigingen en ook aan onze inwoners vragen
hoe zij erover denken.
3. Geld
3.1 Financiën en bezuinigingen
De financiële situatie van onze gemeente baart ons zorgen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de
afschrijving die moet worden gedaan op gronden, die in het verleden door het college zijn verworven.
Halderberge is inmiddels een krimpgebied, zodat bouwen op deze gronden niet zal plaatsvinden.
Daarnaast krijgt onze gemeente steeds minder geld uit het gemeentefonds. Ook geven we te veel uit
in vergelijking met wat er binnen komt. Dit betekent dat we duidelijk moeten zijn en structurele keuzes
moeten maken. Dit kan betekenen dat we eerdere keuzes opnieuw ter discussie moeten stellen,
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zoals de nieuwe brede scholen in Hoeven en Oud-Gastel op de hoofdvelden van de voetbal. Ook kan
dit betekenen dat we eventueel eerder genomen besluiten eventueel moeten uitstellen, mocht het
voortbestaan van onze gemeente op het spel staan. Verdere bezuinigingen dienen zodanig te worden
gekozen dat er een eerlijke verdeling van de rekening plaatsvindt tussen onze inwoners. De
kwetsbare groepen in onze gemeente dienen daarbij, zoveel als mogelijk, te worden ontzien. Wij
denken aan bezuinigingen op bestuur/organisatie, strategisch op openbare ruimte eventueel in
combinatie met het verhogen van belastingen (afhankelijk van inkomen) om niet te hoeven
bezuinigen op jeugd, ouderen, sociale voorzieningen, zorg, sport, cultuur en onderwijs.
Dit willen wij doen:
• limiet stellen aan budget voor inhuur derden en externe bureaus en tot een minimum
beperken;
• aantal gemeenteambtenaren afstemmen op de kerntaken van onze gemeente en handhaven
op een minimaal niveau voor de dienstverlening van onze inwoners;
• sociale keuzes maken bij bezuinigingen; bezuinigingsvoorstellen beoordelen op de mate
waarin de financieel zwaksten in onze gemeente, zoveel als mogelijk, worden ontzien;
• in het algemeen een sober beleid voeren op alle gebieden;
• niet meer uitgeven dan er binnen komt.
3.2 Belastingen
Goede afvalscheiding moet worden beloond door lagere afvalstoffenheffingen. Wij zien afval als
grondstof. Wat ons betreft zou de basis en het uitgangspunt moeten zijn dat de kosten voor onze
inwoners die hun gedrag NIET veranderen, gelijk blijven en dat de kosten voor onze inwoners die
WEL werk maken van afvalscheiding worden verlaagd.
Om minder te hoeven te bezuinigen kiest Progressief Halderberge voor een beperkte verhoging van
de gemeentelijke belastingen. Hierbij denken we vooral aan de OZB. Leidend uitgangspunt is om de
kwetsbare groepen in onze gemeente, zoveel als mogelijk, te ontzien.
In zijn algemeenheid zijn we niet voor het invoeren van nieuwe belastingen, zoals de
hondenbelasting.
Dit willen wij doen:
• afvalscheiding belonen;
• de OZB beperkt verhogen.
4. Groen, duurzaam en milieuvriendelijk
Groen, duurzaam en milieuvriendelijk moeten uitgangspunten van beleid van onze gemeente worden
en blijven. Als gemeente willen wij het goede voorbeeld geven en inwoners, ondernemers en
(sport)verenigingen stimuleren om een bijdrage te leveren aan een milieuvriendelijk Halderberge.
Daarnaast moet Halderberge als groene gemeente een aantrekkelijke plek zijn en blijven om te
wonen en een aantrekkelijke plek zijn en blijven om te recreëren. Dit alles willen we samen doen met
onze inwoners, met initiatieven van onze inwoners zoals bijvoorbeeld Energiek Halderberge.
Dit willen wij doen:
• uitgangspunt van het gemeentelijk beleid moet duurzaamheid en milieuvriendelijkheid zijn;
• uitvoeren van het ‘duurzaam wijkontwikkelingsconcept’; alle betrokken partijen helpen mee om
de leefbaarheid te vergroten en te streven naar een energie neutrale wijk;
• streven naar duurzame (sport)accomodaties en gemeentelijke gebouwen (multifunctioneel);
• meedoen met de lokale duurzaamheidsmeter (geeft inzicht in de ambities en initiatieven van
gemeenten op het gebied van duurzame ontwikkeling);
• meedoen met de milieubarometer (meet en vergelijkt de milieubelasting en milieukosten van
onze gemeente met andere gemeenten in ons land);
• organiseren van de Week en de Dag van de Duurzaamheid;
• inzetten van BOA’s (Bijzondere Opsporingsambtenaren) in kader van de ‘hondenpoep’;
• bloembakken plaatsen in het centrum van onze kernen;
• niet korten op onderhoud van openbaar groen en natuur.
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4.1 Toerisme en recreatie
Halderberge op de kaart (blijven) zetten als groene toeristische recreatieve gemeente. Onze inzet is
om het toeristische en recreatieve gezicht van onze gemeente meer bekendheid te geven en acties te
organiseren in samenwerking met de Toeristische Initiatiegroep (TIG).
Dit willen wij doen:
• de toeristenbelasting moet terug vloeien naar de toeristische sector, dit betekent dat we van
de toeristenbelasting een doelbelasting willen maken (in een toeristisch stimuleringsfonds);
• openen van toeristische informatiepunten in de kernen, openbare gelegenheden zoals winkels
of brede school;
• actief reclame (blijven) maken voor onze mooie gemeente met bijzondere aandacht voor de
digitale belevingswereld, citymarketing en social media;
• ontwikkelen van specifieke acties en arrangementen over land- en watertoerisme om mensen
te verleiden naar Halderberge te komen;
• ervoor zorgen dat de gemeente beschikt over voldoende ambtelijke ondersteuning in de vorm
van een fulltime beleidsmedewerker.
4.2 Verkeer
Onze gemeente kent een aantal knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer. Progressief
Halderberge staat een proactieve aanpak van deze problemen voor.
Dit willen wij doen:
• (deels) verkeersluw maken van de doorgaande route door de kernen waar dit mogelijk is;
• inzetten van BOA’s (Bijzondere Opsporingsambtenaren) die het naleven van de parkeerregels
controleren;
• veilige schoolzones maken rond de scholen, door instellen van maximumsnelheden en
parkeerverboden en verboden te parkeren;
• meer aandacht voor veilige fietspaden in de kernen.
4.3 Energiebesparing
Met Energiek Halderberge willen we werken aan een milieuvriendelijk en duurzaam Halderberge.
Dit willen wij doen:
• zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen plaatsen, waaronder brede scholen;
• wie zelf geen zonnepanelen kan plaatsen de mogelijkheid bieden om door plaatsing elders te
investeren en daarvan te profiteren;
• mogelijkheden onderzoeken voor inzet van koude/warmte opslag voor brede scholen, waarbij
ook andere activiteiten, zoals (sport)verenigingen, hiervan kunnen profiteren;
• onderzoek doen naar inzet van innovaties zoals plaatsen van lantaarnpalen met
zonnepanelen;
• investeren in duurzame LED-verlichting.
5. Cultuur
Het aanbod aan culturele activiteiten is van groot belang voor het welzijn van onze inwoners. De
gemeente zou zich tot taak moeten stellen het culturele aanbod te ondersteunen en nieuwe culturele
activiteiten te stimuleren.
Dit willen wij doen:
• verbreding van de musea;
• zoeken naar kansen om muziekonderwijs in onze gemeente toch mogelijk te maken;
• bewaken dat de bibliotheek servicepunten in al onze kernen krijgt;
• in stand houden van cultuur in onze gemeente.
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