Progressief Halderberge.
Algemene Beschouwingen Zomernota 2015.
Geacht college, collega-raadsleden en overige belangstellenden.
Het 1e jaar van de huidige zittingsperiode hebben we afgesloten en er is al een start gemaakt
met het tweede zittingsjaar van de raadsperiode 2014 – 2018.
Een goed moment voor Progressief Halderberge om stil te staan bij de achterliggende
periode.Onze aandacht blijft echter toch vooral gericht op de periode die voor ons ligt.
Terugkijkend willen we stilstaan bij onze beloften aan de kiezers en via de voorliggende
Zomernota werpen we een blik vooruit.
Er is, mede ten gevolge van de decentralisaties, de afgelopen periode veel werk verzet;
zowel door de ambtelijke organisatie als het bestuur van onze gemeente. De agenda’s liepe
aardig vol met avonden over jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en de uitvoering
van de Participatiewet. Ook communicatie met de inwoners heeft een hoge prioriteit
gekregen op de agenda van Halderberge. De fractie van Progressief Halderberge heeft dit
onderwerp ook veelvuldig onder de aandacht gebracht.
De samenwerking binnen de gemeenteraad was goed te noemen. Natuurlijk heeft iedere
partij haar eigen prioriteit, maar we hebben ervaren dat steeds het gemeenschappelijke doel
het ela g a de i o ers a Halder erge oorop heeft gestaa . Het streven om
Halderberge nog beter te besturen uit zich in de nog lopende werkgroepen: Bestuurlijke
Vernieuwing, Integriteit en Decentralisaties.
Wat heeft Progressief Halderberge onze kiezers beloofd voor de periode 2014 – 2018 en hoe
staat het hier ee? Ee a de pu te as vertrouw op de kracht van de inwoners . Via
burger- en overheidsparticipatie is de afgelopen periode aangetoond dat dit een duidelijke
meerwaarde betekent voor de besluitvorming in de raad. Denk daarbij aan voorstellen en
bijeenkomsten over: hoogspanningsverbinding 380 kv, de doorgaande route door
Oudenbosch, de mantelzorg en de wijkzuster, de herijking van de Monumentenlijst, de
bijeenkomsten met ondernemers enzovoort.

Natuurlijk, we zitten op dit gebied nog altijd in een leerproces. Dit geldt zowel voor de
gemeentelijke organisatie als onze inwoners, voor betrokken klankbordgroepen als het
gemeentebestuur. Met andere woorden: het kan altijd nog beter en van fouten kunnen we
alleen maar leren. We zullen elkaar ook het komende jaar weer hard nodig hebben. De
bestuurlijke vernieuwing die we ingezet hebben zal ongetwijfeld haar vruchten gaan
afwerpen in een verbeterde relatie met onze burgers. De voorstellen van de Werkgroep
Bestuurlijke Vernieuwing volgen na de vacanties en de pilot om overheidsparticipatie te
stimuleren is gestart.
Wat onze beloften in de Sociale Sector betreft: Ondanks dat er minder geld beschikbaar
was en bezuinigingen onvermijdelijk waren heeft Progressief Halderberge ervoor gekozen bij
deze bezuinigingsronden de sociale sector te ontzien. Ook initiatieven die de leefbaarheid in
de kernen op niveau zouden houden konden op onze steun rekenen. Verder vindt
Progressief Halderberge dat we onze meest kwetsbare inwoners en in het bijzonder
kinderen, zoveel mogelijk moeten blijven ondersteunen. Dat is de reden geweest dat wij
aandacht gevraagd hebben voor de extra middelen voor armoedebestrijding. De afgelopen
periode is er nogal wat te doen geweest op de zogenaamde Klei s a gelde die i
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nog niet geheel uitgegeven waren in Halderberge. En al zijn deze gelden niet geheel ingezet
aan het kindpakket voor kinderen, het is uiteindelijk wel besteed aan zaken die een raakvlak
hebben met armoedebeleid, voor zowel jong als oud.
Progressief Halderberge wil onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven
wonen. De afgelopen periode is er nogal wat te doen geweest op de woningmarkt.
Nieuwbouw wordt nog slechts sporadisch gerealiseerd. Wel zijn er met de
woningcorporaties prestatieafspraken gemaakt waarbij ruim aandacht gevraagd wordt voor
ouderen opdat zij langer in hun woning kunnen blijven wonen. Deze prestatieafspraken
zullen eind 2015 worden herzien en geevalueerd. Tenslotte is er aa da ht oor zorg in de
buurt iddels steu pu te e spreekure a ijktea s.
Het afgelopen jaar zijn we ook op weg gegaan naar een milieuvriendelijkere gemeente. Het
wachten is nog op de startnotitie die met het college is afgesproken. Hierin komen
initiatieven te staan van doelstellingen die we nastreven en waarbij energiebesparende
maatregelen en de toepassing van nieuwe technieken verder gestimuleerd worden in de
woningvoorraad, bij sportaccommodaties en bestaande- en nieuwe bedrijven. Het doel
hiervan is onszelf, onze inwoners en bedrijven te stimuleren en te verleiden om zo een
duurzame leefomgeving te realiseren. In dit kader heeft de gemeente het afgelopen jaar
i e het ge ee tehuis de Dag a de Duurzaa heid georga iseerd.

Zoals we de afgelopen jaren duidelijk hebben gemaakt is Progressief Halderberge voor het
stimuleren van groen, recreatie en toerisme. We weten dat het college in overleg is met de
Toeristische Initiatief Groep en betrokken ondernemers om Halderberge aantrekkelijk te
maken voor zowel onze eigen inwoners als de toeristen die Halderberge willen bezoeken.
Het doel is om toeristen te verleiden om langer in Hartelijk Halderberge te verblijven en als
het kan ook meer geld uit te geven. In dit kader zijn we ervan overtuigd dat de nieuwe
toeristische website, die in samenwerking met de TIG tot stand is gekomen, hierbij helpt.
Terugkijkend over het afgelopen jaar is duidelijk dat zowel de raad als het college bezig zijn
geweest met de toekomst van Halderberge. Middels regionale samenwerking en luisterend
naar onze inwoners, staan we voor imagoverbetering en een gezond financieel beleid. Wij
willen Halderberge steviger op de kaart zetten en streven er naar dat de inwoners trots en
tevreden kunnen zijn op de gemeente waarin zij wonen.
De voorliggende Zomernota 2015 kan in grote lijnen onze instemming hebben. Wij zien naar
aanleiding van de hierin gestelde uitgangspunten met belangstelling de begroting 2016
tegemoet.
Met betrekking tot de Bezuinigingsvoorstellen vragen wij nadrukkelijk rekening te houden
met de uitkomsten van de enquete en de burgerparticipatie tijdens de Open Dag.
Ten aanzien van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Woningbouwprogramma
2012 – 2022 willen wij het volgende opmerken:
Progressief Halderberge vindt dat de gemeente actiever moet inspelen op de mogelijkheden
tot woningbouw in onze gemeente. Wij willen erop wijzen dat de doelstellingen in zowel
2013 ( 121 woningen gepland; 99 gerealiseerd ) als in 2014 ( 74 woningen gepland; 50
gerealiseerd) niet gehaald zijn.
In dit verband willen wij aandacht vragen voor de dreigende opheffing van de
“tartersle i ge . Progressief Halderberge vindt de tijd nog niet rijp om deze met ingang
van 2016 op te heffen. Wij waren en zijn nog steeds van mening dat Halderbergse starters
bijzondere aandacht en prioriteit hebben. Zo staat het ook verwoord in de woonvisie en
heeft de raad met de vaststelling van de Kadernota 2012 besloten om de starterslening door
te zetten. Naar aanleiding van dit besluit is ook ingestemd met meerjarenstorting in de
begrotingen tot en met het jaar 2018. Nu stoppen vinden wij geen goed plan.
Wij zullen daarom een motie indienen om in de begroting 2016 rekening te houden met
voortzetting van deze regeling.

Dan de nieuwe Woningwet 2015. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en adviesbureau
Companen is naar voren gekomen dat de ambtelijke organisaties onvoldoende zijn toegerust
voor hun nieuwe sturingstaak. Uit dit onderzoek blijkt verder dat slechts 10 % van de
gemeenten volledig voorbereid zijn op de Woningwet die op 1 juli is ingegaan. Met name de
a telijke ke is o er orporatiefi a ie lijkt ero truste d te zij . Daar aast isse
ze instrumenten om zicht te krijgen op de investeringsmogelijkheden van de corporaties.
Kan het college aangeven of wij tot de 10% gemeenten behoren die volledig voorbereid
zijn op de nieuwe wet? Als dit niet zo is kunt u dan aangeven wanneer dit wel het geval zal
zijn en wat er nodig is om dit doel te bereiken?
Verder wordt geconstateerd dat maar heel weinig gemeenten over de nieuwe wet contact
hebben gehad met de huurdersorganisaties.
College, heeft u al contact gehad met de Huurders Belangenorganisatie van de corporatie
in Halderberge over hun betrokkenheid bij het maken van nieuwe prestatieafspraken?
Daarnaast schrijft de Woningwet van 2015 voor dat de bijdrage van woningcorporaties aan
het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid moeten worden verankerd in de
prestatieafspraken. Als basis daarvoor dient er door de gemeente wel een concrete en
geactualiseerde woonvisie te zijn vastgesteld.
College, op welke termijn denkt u dat de huidige woonvisie concreet genoeg is voor de
prestatieafspraken die voldoen aan de nieuwe wet? En zijn deze afspraken ook gericht op
de omvang van de goedkopere woningvoorraad, de vastgoedstrategie van de corporatie,
de nieuwbouwplannen, het verkoopprogramma en over het huurbeleid?
Naar aanleiding van de conclusies een aanbevelingen van de parlementaire
enquetecommissie woningcorporaties nog een laatste vraag op dit gebied. Een van de
belangrijkste aanbevelingen van de commissie is dat corporaties kleiner moeten worden.
Landelijke woningbouwverenigingen moeten terug naar eenheden die actief zijn in een
woningmarktgebied. Daarnaast moeten er strenge eisen komen aan fusies van corporaties.
College, in hoeverre houdt u tijdens uw overleg met Bernardus Wonen rekening met de
aanbevelingen van de enquetecommissie? Daarnaast wil onze fractie graag van u horen
hoe het voornemen van een fusie tussen de woningcorporaties Bernardus Wonen,
Woningstichting Dinteloord en Brabantse Waard past binnen de eerder genoemde
aanbevelingen van de enquetecommissie?
Tenslotte willen wij het college en de ambtelijke organisatie danken voor de samenwerking
in het afgelopen jaar. Ook 2016 zal voldoende uitdagingen bieden om deze samenwerking
suksesvol voort te zetten.

