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'SAMEN OP WEG NAAR
2030'
hebben wij als coalitiepartners meegegeven aan dit bestuursakkoord. Een bestuursakkoord voor de
periode 2018-2022. En dan toch “op weg naar 2030”. Dat vraagt om een verklaring.

De afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente Oosterhout – samen met inwoners,
ondernemers, organisaties en verenigingen – gewerkt aan het formuleren van een gezamenlijk
toekomstbeeld van Oosterhout. Eerst hebben we het DNA van de gemeente beschreven: wat
voor gemeente is Oosterhout nu eigenlijk, wat zijn onze sterke en minder sterke kanten, waarin
onderscheiden we ons van vergelijkbare gemeenten? Dat onderzoek resulteerde in het rapport
“De staat van Oosterhout”. De opgaven die daarin voor de toekomst van Oosterhout zijn
geformuleerd, zijn op hun beurt weer het vertrekpunt geweest voor het opstellen van een
nieuwe, integrale concept-toekomstvisie. Ook deze concept-toekomstvisie is tot stand
gekomen door de actieve inbreng van veel inwoners van onze gemeente, van ondernemers en
van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en instellingen.
Bij het opstellen van dit bestuursakkoord hebben wij deze concept-toekomstvisie constant bij
de hand gehad. Daarbij hebben we ons steeds de volgende vraag gesteld: als we willen
toewerken naar een stad die ook in 2030 aantrekkelijk is voor inwoners, bezoekers en
ondernemers, welke stappen moeten we dan in deze bestuursperiode zetten?
Als het, gezien de natuurlijke demografische ontwikkeling van onze bevolking, vooral een
opgave is om jongeren en jonge gezinnen aan Oosterhout te binden, welke accenten moeten
we dan de komende jaren zetten in ons woningprogramma, ons evenementenbeleid en ons
voorzieningenniveau? En als vergrijzing een gegeven is, hoe zorgen we er dan voor dat ook
onze senioren goed oud kunnen worden en op een volwaardige manier kunnen blijven
deelnemen aan onze samenleving?
Als de concept-toekomstvisie 2030 een beeld schetst van een gemeente die hard op weg is de
doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen, wat moeten we dan nu doen om daarmee een
goede start te maken?
Kortom: dit bestuursakkoord is feitelijk een eerste vierjarige vertaling van de concept-visie
“Oosterhout 2030”. En vandaar dus “2030” in de titel van een document dat de periode tot en
met 2022 beslaat.
Samen op weg
“Samen op weg” geeft uiting aan het feit dat we de doelstellingen die in dit bestuursakkoord
(en ook in de concept-toekomstvisie) staan geformuleerd, willen bereiken in nauwe
samenwerking met onze maatschappelijke partners, met ondernemers en met de inwoners van
onze gemeente. In de eerste plaats natuurlijk omdat wij bij het realiseren van veel van deze
opgaven optimaal gebruik willen maken van de expertise die in onze lokale samenleving
aanwezig is. Andere inzichten, nieuwe geluiden en creatieve dwarsigheid leiden immers bijna
altijd tot een betere kwaliteit. De tweede reden is natuurlijk dat wij het niet zonder onze
partners kunnen. Wij kunnen nog zo hoog opgeven over een gevarieerd en breed cultureel
aanbod, maar het zijn de culturele instellingen en de amateurbeoefenaars die hiervoor
uiteindelijk moeten zorgen. Wij kunnen in dit bestuursakkoord hameren op het belang van een
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goede afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, maar het zijn vooral de ondernemers en
de onderwijsinstellingen die elkaar hierin moeten vinden. En wij kunnen de mond vol hebben
over innovatie en vernieuwing in de zorg, het zijn uiteindelijk de professionals die hieraan
invulling zullen moeten geven.
Met deze wetenschap in het achterhoofd is het niet gewenst om alle belangrijke dossiers op
voorhand “dicht te timmeren”. Daarom hebben wij in dit bestuursakkoord van een aantal
ontwikkelingen wel het maatschappelijk belang en een inhoudelijke ambitie geformuleerd, maar
zijn we daarna gestopt. Het zijn die dossiers die volgens ons vragen om een sterke co-creatie:
samen met belanghebbenden problemen delen, mogelijke oplossingen verkennen en
gezamenlijke antwoorden formuleren.
Dat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in deze processen een belangrijke rol speelt,
staat volgens ons buiten kijf. Het is natuurlijk in eerste instantie aan de raad zelf om daaraan
verder invulling te geven. Maar het feit dat er in deze dossiers van meet af aan optimale
beleidsruimte is ingebouwd, biedt ons inziens ook nieuwe kansen voor de raad, zowel op
inhoud als op proces. We willen daarmee bovendien gehoor geven aan de oproep van veel
politieke partijen om de gemeenteraad de komende vier jaar meer ruimte te geven voor de
invulling van de eigen rol en het maken van de eigen afwegingen. Wat ons betreft, betekent het
ook: de inbreng van de niet in het college vertegenwoordigde partijen serieus nemen en louter
op haar inhoud beoordelen.
Investeren in de toekomst
Inhoudelijk willen wij vooral investeren in de toekomst, in die maatregelen die bijdragen aan
een toekomstbestendige, uitdagende en onderscheidende gemeente. Een gemeente die klaar
is voor 2030. Een gemeente die uitdagingen vooral ziet als kansen en tegenvallers vooral als
een uitnodiging om eens iets anders te proberen. Een gemeente die financiële krapte ziet als
een niet te missen kans om de zaken nèt even anders (en vooral slimmer) te organiseren.
Zo investeren we in jeugd door in de begroting extra ruimte te gaan zoeken voor jeugdzorg
(maar tegelijkertijd ook te kijken hoe er efficiencywinst te halen is). Maar we investeren ook in
woningen voor jongeren, onderwijs, scholen en bereikbaarheid van bedrijventerreinen per
openbaar vervoer.
✓ We investeren in ruimte voor economie, voor ondernemerschap en voor initiatief.
✓ We investeren met zijn allen in maatregelen die Oosterhout werkelijk duurzamer maken.
✓ We investeren in preventie en informatiegestuurd werken binnen (onder andere) het sociaal
domein, zodat we beter dan in het verleden kunnen zien en voorspellen welke maatregelen
wèl en welke nìet (zullen) werken.
✓ We investeren in woonwijken, zodat ze weer bij de tijd zijn en weer jaren mee kunnen.
✓ We investeren in de bereikbaarheid van onze gemeente, om ervoor te zorgen dat we
aantrekkelijk blijven voor (nieuwe) ondernemers.
✓ We investeren in de stad èn in de kerkdorpen.
✓ We investeren in een goed onderhouden openbare ruimte.
✓ We investeren in een professionele, ondernemende en extern gerichte ambtelijke
organisatie.
✓ We investeren in onze omgeving, in de samenwerking met de regio en de ons omliggende
gemeenten.
En we investeren in het “product” Oosterhout.
Maar bovenal investeren we in elkaar. In een goede en zakelijke verstandhouding met de
gemeenteraad. In een eigentijdse relatie met inwoners, ondernemers, organisaties en
verenigingen. Want – en dat staat wellicht vreemd in een inleiding bij een bestuursakkoord:
onze gemeente is te belangrijk om alleen maar aan het gemeentebestuur over te laten.
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1 FINANCIËN
'Door kritisch te kijken naar onze bestaande inzet en deze af te wegen tegen
nieuwe kansen, werken wij ook in een financieel uitdagende periode aan de
ambities van onze gemeente. Een verantwoorde uitgave van publieke middelen,
waarbij er nooit meer uitgaat dan dat er binnenkomt, vormt hierbij een heldere
leidraad'.

1.1 Actueel begrotingsbeeld
Het actuele begrotingsbeeld van de gemeente Oosterhout wordt in hoge mate beïnvloed
door twee externe ontwikkelingen. Enerzijds een aanzienlijke stijging van de uitkering uit
het Gemeentefonds, anderzijds forse overschrijdingen binnen het sociaal domein. Dit
levert het volgende beeld op:
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Toelichting
Voor een inhoudelijke toelichting op de
ontwikkelingen bij jeugdzorg en Wmo verwijzen
wij naar het desbetreffende hoofdstuk 2 van dit
coalitieakkoord. Daarbij willen we op deze plaats
opmerken dat de hier opgenomen besparing op
jeugdzorg geen einddoel is. De toename van de
kosten bij Equalit vloeien onder andere voort uit
het toegenomen aantal werkplekken bij de
gemeente Oosterhout en de wettelijk verplichte
inzet ten behoeve van privacybescherming.
Wij willen dat tekort op een aantal manieren
terugdringen. In de eerste plaats door om te
buigen op de uitgaven binnen het sociaal domein
(zie voor een verdere toelichting hoofdstuk 3 van
dit bestuursakkoord). Daarnaast zijn zal er in
brede zin moeten worden gekeken naar de inzet
van middelen en de opbrengsten die we
genereren middels o.a. heffingen.
Het is echter niet reëel om te veronderstellen dat
daarmee de klus in financiële zin geklaard is. Niet
in de eerste plaats omdat de ervaring leert dat de
inkomsten en uitgaven van de gemeente altijd
aan wisselingen onderhevig zijn.
In de tweede plaats omdat wij in onze begroting
ook een aantal risico’s lopen waarvan wij de
financiële consequenties (nog) niet in beeld
hebben. Te denken valt daarbij aan de mogelijke
gevolgen van de maximering van de eigen
bijdrage binnen de Wmo (abonnementstarief),
wachtgeldverplichtingen voor voormalige
bestuurders en capaciteitsuitbreiding ten
behoeve van jeugdzorg, Wmo en gegevensmanagement.
En ten slotte kent dit bestuursakkoord een aantal
nieuwe ambities die deels ook een financiële
doorvertaling zullen moeten krijgen. Dat zal
dienen te gebeuren door daarvoor bestaand
beleid te schrappen.
Op het gebied van investeringen zullen wij in
deze bestuursperiode geconfronteerd worden
met een aantal investeringen waarvan
momenteel nog geen of onvoldoende dekking
aanwezig is. Te denken valt hierbij aan
onderwijshuisvesting (IHP), het stadhuis,
(binnen)sportaccommodaties en investeringen
die voortvloeien uit het Mobiliteitsplan.
In de meerjarenbegroting 2019-2022 en de
daarop gebaseerde Perspectiefnota’s en
begrotingen zullen wij daarin nadere afwegingen

moeten maken, zowel binnen de exploitatiebegroting als binnen het investeringsplan. Als
leidraad bij het maken van die afwegingen gelden
de financiële kaders en uitgangspunten, zoals
omschreven in paragraaf 1.2.

1.2 Financiële kaders en
uitgangspunten
Voor de komende bestuursperiode hanteren wij
de volgende uitgangspunten:
• Structureel sluitende begroting
Jaarlijkse begrotingen worden gepresenteerd in
het perspectief van structureel sluitende
meerjarenramingen. Tussentijdse beperkte, nietstructurele, tekorten zijn aanvaardbaar mits en
voor zover deze kunnen worden gedekt uit
reserves. Meerjarig dient dan echter sprake te
zijn van een sluitende begroting.
• Nieuwe initiatieven
Er is de komende vier jaar ruimte voor nieuwe
initiatieven, met dien verstande dat dit budgettair
neutraal gebeurt. Met andere woorden: nieuw
voor oud is de leidraad. Uitgangspunt is dat
daarbij in eerste instantie gezocht wordt binnen
hetzelfde beleidsterrein.
• Onvoorzien
In de begrotingen en meerjarenramingen wordt
jaarlijks een realistische raming opgenomen voor
“onvoorzien”. Hierbij wordt de structurele
doorwerking niet automatisch vertaald, maar
vormt deze onderdeel van de discussie over
nieuw beleid bij de eerstkomende begroting.
Voorstellen worden streng getoetst aan de
criteria onvoorzienbaar, onuitstelbaar en
onontkoombaar.
• Investeringen
Het structurele investeringsniveau wordt in
principe gemaximeerd op € 5,2 miljoen, exclusief
investeringen op het gebied van riolering en
afvalverwijdering (deze investeringen worden
afzonderlijk beschouwd en worden gedekt via
een kostendekkend tarief) en het Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Het investeringsniveau is exclusief specifieke
investeringen ten laste van de vrije reserve. Het
investeringsplan wordt jaarlijks opgesteld in de
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vorm van een uitvoeringsplanning, waarbij
aangegeven wordt wanneer investeringen
daadwerkelijk worden uitgevoerd.
• Doeluitkeringen
Aan doelen waarvoor de gemeente van het rijk
een doeluitkering ontvangt, wordt in beginsel niet
meer uitgegeven dan het bedrag van de
doeluitkering. Bezuinigingen vanuit het rijk zullen
daarbij in principe niet gecompenseerd worden
door de gemeente. Vanwege de bijzondere
financiële situatie maken we hierbij een
uitzondering voor de jeugdzorg.

onverwachte tegenvallers en risico’s. In het kader
van risicomanagement houden wij vast aan het
eerder bepaalde uitgangspunt dat de weerstandsratio minimaal 1,5 moet bedragen.
• Belastingtarieven OZB
Als de verhoging van de onroerendzaakbelasting
onontkoombaar blijkt, dan gebeurt dit met
maximaal het inflatiepercentage.
• Overige belastingen en heffingen
Het algemene uitgangspunt is dat alle overige
belastingen en heffingen in principe kostendekkend zijn.

• Reserves en voorzieningen
De reserves van de gemeente Oosterhout
vormen de eerste linie in het opvangen van
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2 SOCIAAL DOMEIN
'Lerend van de afgelopen jaren blijven wij werken aan de inzet van effectieve en
passende zorg voor iedereen en het streven naar een samenleving waarin iedereen
mee kan doen. De opgave ligt in een scherpe sturing op het beheersen van kosten
met aandacht voor de kwaliteit'

Met overhevelen van drie taakgebieden in het sociaal
domein (Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet) hebben
gemeenten er vanaf 2014 drie omvangrijke, nieuwe
verantwoordelijkheden bijgekregen. Terugkijkend op de
eerste vier jaar mogen we constateren dat wij, samen

oplossing voor problemen en vraagstukken in eerste
instantie wordt gezocht binnen het zogeheten
“voorliggende veld”: in het netwerk van de betrokkene
en in algemene voorzieningen. Deze voorzieningen
hebben onder andere als voordeel dat ze aanzienlijk

met de gemeenteraad en onze maatschappelijke
partners, erin geslaagd zijn deze nieuwe taken op een
adequate manier uit te voeren. De transities hebben
weliswaar veel inzet gekost, maar zijn over het
algemeen soepel verlopen. Onze inwoners hebben de
zorg ontvangen waarop ze recht hadden en er is een

goedkoper zijn dan de specialistische hulp. In de praktijk
is van deze ontwikkeling echter nog (te) weinig
terechtgekomen. Hulpvragers blijken juist, op basis van
een beschikking, vooral te worden doorverwezen naar
deze, relatief dure, specialistische vormen van zorg.

(voorzichtig) begin gemaakt met het toepassen van
vernieuwende concepten.
De financiële consequenties die verbonden zijn aan de
transities zijn er echter geen reden tot tevredenheid. Met
name bij jeugdzorg en Wmo worden wij geconfronteerd
met forse tekorten, die structureel van aard lijken te zijn.
Volgens de laatste becijferingen loopt het tekort bij
jeugdzorg op tot € 5 miljoen, bij de Wmo overschrijden
wij het budget met € 1,2 miljoen. In beide gevallen is
ingrijpen noodzakelijk. Niets doen is geen optie. Dan
zouden beide voorzieningen onbetaalbaar worden en
zou de kwaliteit en continuïteit van de te leveren zorg
voor onze inwoners ernstig onder druk komen te staan.
In algemene zin zijn er voor deze overschrijdingen twee
oorzaken aan te geven. De rijksoverheid heeft de
overheveling van deze taken vergezeld laten gaan van
forse efficiëntie-kortingen op het budget. En in het geval
van jeugdbeleid is vervolgens ook nog een
herverdelingsoperatie uitgevoerd die bijzonder nadelig
voor onze gemeente heeft uitgepakt. Het takenpakket
van de gemeenten is echter niet aangepast. Die
onbalans gaat op een gegeven moment knellen.
De tweede oorzaak ligt in de toegang tot de zorg. Zowel
het jeugd- als het Wmo-beleid gaan ervan uit dat de

2.1 Jeugdzorg
Voor 2015 bedroeg de gecombineerde financiële inzet
voor de jeugdzorg een bedrag van ruim € 15 miljoen. Bij
aanvang van de decentralisatie is hierop allereerst een
efficiëntiekorting toegepast, waarmee het voor de
gemeente beschikbare budget is teruggebracht tot €
13,6 miljoen. Daarna heeft het rijk een ander
verdeelmodel toegepast, waardoor de inkomsten voor
Oosterhout nog verder daalden, tot ongeveer €10,4
miljoen in 2018. De verwachting is dat we in dit jaar
ongeveer € 5 miljoen meer kwijt zullen zijn aan
jeugdzorg dan dat we uitgekeerd krijgen. Deze
overschrijding manifesteert zich bijna in zijn geheel in de
niet-vrij toegankelijke jeugdzorg: de jeugdzorg waarvoor
iemand een verwijzing nodig heeft.
Het mag duidelijk zijn dat deze situatie noodzaakt tot
ingrijpen. Een speciaal hiervoor in het leven geroepen
taskforce gaat nu onderzoeken welke maatregelen er op
korte en lange termijn mogelijk zijn om dit tekort te
dempen. Daarbij hebben wij vooralsnog de ambitie om
het tekort in 2020 met minimaal € 2 miljoen naar
beneden te brengen. Dan komen we ongeveer uit op
het budget zoals wij dat oorspronkelijk in 2015 van het
rijk ontvingen. Dit weerhoudt ons er niet van om verder
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op zoek te blijven gaan naar mogelijkheden om, met
behoud van kwaliteit, het tekort nog verder terug te
dringen.
Bij de aanpak van dit financiële probleem hanteren we
een aanpak in drie stappen:
1.

2.

3.

•

Stroomlijning van de aansturing en een betere

komen tot een structureel
toereikende begroting van het
budget voor jeugdzorg.
Wij gaan, in samenwerking
met onze partners, onderzoeken hoe wij de 'poortwachtersfunctie' bij de

monitoring binnen het systeem. Dit kan
bijvoorbeeld door het systeem te hanteren dat ook
zorgverzekeraars toepassen: accountmanagers die
met individuele zorgverleners het gesprek aangaan
over hun dienstverlening. Of door te controleren of
behandeltrajecten ook worden uitgevoerd
overeenkomstig de beschikking die aan de

•

toegang tot de specialistische jeugdzorg kunnen
versterken.
Kostenbeheersing binnen
de jeugdzorg is niet alleen
de verantwoordelijkheid van
gemeente en zorgaanbieders.

doorverwijzing ten grondslag ligt.
Wijziging van de uitgangspunten van het systeem.
Een voorbeeld: nu wordt nog gebruik gemaakt van
een heel groot aantal aanbieders vanuit de
gedachte dat dit leidt tot meer innovatie, meer
nieuwkomers op de markt en scherpere tarieven. In
de praktijk is hiervoor echter geen bewijs te vinden.
Daarom is het goed na te denken over alternatieve
systemen: het zou kunnen dat je met een beperkt
aantal bekende zorgverleners veel makkelijker
afspraken over tarieven kunt maken.
Fundamentele keuzes binnen het systeem. Dit zijn
vaak keuzes die gaan over het invoeren van een

eigen bijdrage of het niet langer vergoeden van een
bepaald zorgaanbod dat ook langs een andere weg
is te verkrijgen (bijvoorbeeld via school).
Wij blijven daarnaast natuurlijk hard werken aan de
ontwikkeling en inzet van (nieuwe) preventie maatregelen, om zo een uiteindelijk beroep op zware
jeugdzorg te voorkomen.

•

Ook andere maatschappelijke
partners zoals bijvoorbeeld het
onderwijs spelen hier een rol.
Daarnaast vinden wij het belangrijk het
kostenbewustzijn bij ouder(s)/opvoeder(s)
te vergroten.
Zoals uit de inleiding blijkt, lijken er aanzienlijke
inhoudelijke overeenkomsten tussen de financiële
problematiek bij de jeugdzorg en bij de Wmo. Wij
zijn daarom van mening dat ook de gemeentelijke
discipline Wmo aangehaakt dient te zijn bij de
werkzaamheden van de taskforce. Opgedane
inzichten kunnen immers ook bij de uitvoering van
de Wmo van pas komen.

2.2 Wet maatschappelijke
ondersteuning
De stijging van de kosten van de Wet maatschappelijke

Aanpassingen binnen de eerste twee categorieën zullen
geen of nauwelijks effect hebben op de zorg zoals die
aan jongeren wordt verleend. Bij eventuele maatregelen
in de derde categorie ligt dat natuurlijk iets anders. Hier
gaat het wel om keuzes die effecten kunnen hebben
voor de individuele zorgvrager. Maar ook in zo’n geval

ondersteuning (Wmo) lijkt vooral te worden veroorzaakt
door een toename van het aantal Oosterhouters dat een
beroep doet op deze voorziening. Het aantal “unieke
cliënten” dat een beroep doet op de Wmo is in twee jaar
tijd gestegen van 3.334 naar 4.016. Meer dan de helft
van deze Oosterhouters doet een beroep op twee of

geldt als randvoorwaarde dat de kwaliteit en
beschikbaarheid van de noodzakelijke zorg overeind
blijft.
Ten aanzien van jeugdzorg geven wij ten slotte nog de
volgende overwegingen mee:
•
Wij blijven zo veel als mogelijk inzetten op zorg in of

meer Wmo-voorzieningen. Verwonderlijk is die stijging
niet: het aandeel ouderen in de Oosterhoutse bevolking
neemt gestaag toe en ouderen doen in de regel vaker
een beroep op zorg en ondersteuning. Ouderen wonen
langer thuis, pas als er sprake is van een zware,
complexe zorgvraag worden zij opgenomen in een
verpleeghuis. Een groot risico hierbij is het per-

nabij de huiselijke omgeving. Omdat dit helaas niet
altijd mogelijk is, is het belangrijk om in te zetten op
belangrijke alternatieven zoals pleegzorg.
De gemeente Oosterhout vervult een voortrekkersrol in de lobby vanuit West-Brabant
(gemeenten en zorgaanbieders) in Den Haag om te

soneelstekort in de zorg. Dit maakt het des te
belangrijker mantelzorgers en vrijwilligers te blijven
ondersteunen en daarbij gebruik te maken van de
kennis en informatie die de afgelopen jaren is
opgehaald.
Daarnaast zien we ook een groei van de hulpvraag van

•
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mensen die van wonen in een beschermde omgeving
(begeleid wonen in een woongroep) overgaan naar
zelfstandig wonen. Voor 2018 leidt dat tot een
overschrijding van het budget met circa € 1 miljoen. Ons
streven is om deze overschrijding in 2020 tot nul te
hebben teruggebracht.

•

willen wij met mensen met een bijstandsuitkering
het gesprek aangaan of zij, in het kader van de
tegenprestatie, vrijwilligerswerk kunnen verrichten.
Wel kunnen, maar niet willen, is daarbij voor ons
geen optie.
De gemeente heeft een wettelijke verplichting in de
richting van mensen met een arbeidshandicap die

Ook hier is ons beleid erop gericht om, door middel van
het aanbieden van innovatie collectieve voorzieningen
(zoals de dagbesteding Floraliatuin) het beroep op
duurdere individuele voorzieningen te verminderen.
Daarom zullen wij meer dan in het verleden
onderzoeken welke aanpakken nu daadwerkelijk
innovatief zijn en leiden tot een verschuiving van

recht hebben op beschut werk. Omdat er geen
sprake meer is van instroom via de Wet sociale
werkvoorziening neemt de groep WSW'ers gestaag
af. Daarnaast ligt er de verplichting voor het
bedrijfsleven om mensen met een beperking in
dienst te nemen. Wij willen de consequenties die
beide ontwikkelingen hebben voor de vormgeving

“individueel” naar “collectief”. Daarbij is er overigens nog
wel de opgave om structureel financiële ruimte te
zoeken voor het voortzetten van succesvol gebleken
pilots.
Daarnaast zullen wij aandringen op het verhogen van
het kostenbewustzijn bij de toegang tot de (duurdere)
individuele voorzieningen.

van beschut werk in Oosterhout en de positie en
organisatie van WAVA/!GO in beeld brengen.
Daarbij komen zaken als huisvesting, organisatiekosten en samenwerking met andere partners
vanzelfsprekend aan bod.
Wij blijven werken aan de inzet van mensen met
een arbeidshandicap binnen de gemeentelijke

Samen met vragers. ouderenbonden, zorgaanbieders
en andere partijen zullen wij bespreken welke
maatregelen we kunnen nemen om de ondersteuning
vanuit de Wmo duurzaam en beheersbaar te krijgen. De
Adviesraad Sociaal Domein speelt een belangrijke rol bij
de inrichting van dit proces.

•

•

•

2.3 Participatiewet en minimabeleid
•
Het hebben van werk - of een nuttige dagbesteding - is
een belangrijke voorwaarde voor het sociaalmaatschappelijk functioneren van mensen. Wie een
goede reden heeft om iedere ochtend uit zijn bed te
komen, voelt zich waardevol en staat midden in de
samenleving. Voor diegenen die niet kunnen werken,
biedt het Oosterhoutse systeem van sociale zekerheid
en minimabeleid een goede basis om toch in het eigen
levensonderhoud te kunnen voorzien. Op dit
beleidsterrein willen wij de komende vier jaar vooral
inzetten op de volgende onderwerpen:
•
De gemeente Oosterhout probeert mensen zoveel
mogelijk uit de bijstand te houden. Wie zich op het
stadhuis meldt voor een uitkering, wordt via
bijvoorbeeld cursussen of workshops weer direct
teruggeleid naar de arbeidsmarkt.
•

Oosterhout kent 950 mensen met een bijstandsuitkering, van wie er vijfhonderd langer dan vijf jaar
zo’n uitkering ontvangen. Deze mensen hebben
een dusdanige afstand tot de arbeidsmarkt dat het
niet aannemelijk is dat zij binnen afzienbare termijn
een betaalde baan zullen vinden. In algemene zin

organisatie. Daarnaast heeft de gemeente hierin
een stimulerende rol in de richting van het
bedrijfsleven (bijvoorbeeld via het inkoop-/
aanbestedingsbeleid).
Wij gaan onderzoeken op welke wijze WerkLink
haar betekenis in de richting van het lokale
bedrijfsleven kan versterken.
Het draagvlak voor het lokale stelsel van sociale
voorzieningen is gebaat bij een strikte aanpak van
uitkeringsfraude.
Het budget voor minimabeleid wordt met €250.000
overschreden. Die overschrijding wordt onder
andere veroorzaakt door de sterk stijgende kosten
voor (commerciële) budgetcoaches en (vrijwillige)
bewindvoeringstrajecten. Deze diensten worden nu
aangeboden door een breed palet aan commerciële bedrijven. Wij gaan onderzoeken of deze
dienstverlening op een andere, efficiëntere manier
kan worden vormgegeven. Hierdoor en mogelijk
nog andere aanvullende maatregelen willen wij het
tekort in 2020 hebben gedicht.

2.4 Veiligheid en handhaving
De inwoners van onze gemeente hechten een groot
belang aan een veilige woon- en leefomgeving. Een
goed gevoel van veiligheid is voor velen een absolute
voorwaarde om aan de samenleving te kunnen
deelnemen. Terecht. Wie ’s avonds niet meer alleen over
straat durft, levert een deel van zijn eigen bewegingsvrijheid in. Waar de onderwereld steeds meer met de
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bovenwereld verweven raakt, wordt onze rechtsstaat in
zijn fundament aangetast.
Daarnaast is veiligheid niet alleen een onderwerp dat al
onze inwoners raakt, het raakt ook (nagenoeg) alle
gemeentelijke disciplines en de bewustwording daarvan
bij alle medewerkers. Juist waar veiligheidsbeleid gericht
is op het tegengaan van criminaliteit en ongewenst
gedrag (preventie), heeft veiligheid ook te maken met de
inrichting van de openbare ruimte, met goed onderwijs,
een voldoende aanbod van voorzieningen, een
effectieve jeugdzorg, zorg voor verwarde personen en
ex-gedetineerden, verslavingszorg, voorkomen van
radicalisering, veilig uitgaan en sociale participatie. Om
die reden willen wij werk maken van een solide integraal
veiligheidsbeleid: over alle disciplines heen en in
samenwerking met alle betrokken partijen; partijen in de
veiligheidsketen, maar zeker ook daarbuiten.

•

•

•

Intensivering van de 'carrouselaanpak', waarbij
toezichthouders en vergunningverleners van de
gemeente, meer dan in het verleden, ook de
opdracht krijgen in de praktijk van alledag te
screenen op mogelijk verdacht gebruik van panden
en woningen.
Wij willen versterking van de samenwerking met het
Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC)
om alle effectief bewezen middelen ter voorkoming
en bestrijding van ondermijning in Oosterhout in te
zetten.
In samenwerking met onder andere het RIEC en de
Belastingdienst neemt de gemeente het voortouw
in controles bij personen van wie de leefstijl en het
uitgavenpatroon niet corresponderen met het
inkomen (de zogenaamde ‘patser controles’).

2.4.2 Preventie
Nieuwe technieken op het gebied van gegevens-

Onze inzet krijgt vorm in het in 2018 op te stellen
meerjarenplan integrale veiligheid. Daarin onderscheiden
wij twee speerpunten: enerzijds het tegengaan van
ondermijning door de georganiseerde criminaliteit en
anderzijds het versterken van het samenspel tussen
veiligheid en het sociale domein. Daarbij is er bijzondere
aandacht voor het preventief beleid, met name gericht
op voorkoming van criminaliteit bij jongeren.

management stellen ons, veel meer dan in het verleden,
in staat om te aan te geven op welke locaties in
Oosterhout de kans groot is dat criminaliteit zich gaat
manifesteren. Dan kan het gaan om sociaalmaatschappelijke gegevens die bij de gemeente bekend
zijn, maar ook om cijfers van de politie of observaties
van ondernemers of buurtpreventieteams. Door het

Georganiseerde criminaliteit is voor onze regio al lang
geen ver-van-mijn-bed-show meer. Met name de
productie van en handel in soft- en harddrugs is ook in
onze provincie uitgegroeid tot een zeer lucratieve

samenbrengen van deze gegevens zullen wij, samen
met onze veiligheidspartners, steeds beter in staat zijn
preventieve maatregelen te treffen of te interveniëren
voordat situaties uit de hand lopen en van kwaad tot
erger worden. Daarbij zien wij een aantal ontwikkelingen
en/of kansen:
•
Verbeterde samenwerking, op wijkniveau, tussen

“bedrijfstak”. En daarmee nemen ook de pogingen toe
van deze criminele ondernemers om, op allerlei
manieren, toegang te krijgen tot de “bovenwereld”. Op
het gebied van ondermijning en georganiseerde
criminaliteit zullen wij in het meerjarenplan integrale
veiligheid in ieder geval aandacht besteden aan de

wijkagenten enerzijds en gemeentelijke handhavers
(boa’s) en sociale wijkteams anderzijds. Hierover
gaan wij afspraken maken met de politie.
Oosterhout heeft een (nagenoeg) dekkend systeem
van buurtpreventieteams. Dat is iets om trots op te
zijn. Tegelijkertijd zouden deze buurtpreventieteams

2.4.1 Ondermijning en georganiseerde criminaliteit

volgende aspecten:
•Het is bekend dat (leegstaande) bedrijfsgebouwen
worden gebruikt voor criminele doeleinden. Wij
willen dat onder andere tegengaan door
enerzijds met pand- en terreineigenaren
afspraken te maken over screening van
mogelijke verhuurders. Daarbij willen wij
optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de verruimde Wet Bibob hiertoe
biedt.
•Het instrument van de Wet Bibob wordt
risicogestuurd ingezet, in die sectoren en bij
die ondernemingen waarvan een gerechtvaardigd vermoeden bestaat van illegaal
verkregen gelden en/of criminele activiteiten.

•

•

beter aangehaakt kunnen worden op politie en
boa’s. Hierover zullen nadere afspraken moeten
worden gemaakt.
Het moet voor inwoners eenvoudiger worden
melding te doen van verdachte omstandigheden in
hun woonomgeving. Daar waar voor het melden bij
de politie soms een hoge drempel wordt ervaren, is

•

de waaksamen-app een zeer bruikbaar alternatief.
ook sluiten wij ons aan bij het meldpunt 'Meld
Misdaad Anoniem'.
Wijkagenten dienen zichtbaar in en bereikbaar voor
de wijk te zijn en voor tachtig procent van hun tijd
beschikbaar te zijn ten behoeve van de wijk. Dat
kan deels door fysiek in de wijk aanwezig te zijn,
maar dat kan ook met moderne middelen. Het
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project ‘rent-a-cop’ is hiervan een beproefd
voorbeeld. Wij willen, samen met de politie, hierover
in gesprek met bewoners en de buurtpreventieteams.
2.4.3 Overige onderwerpen
Daarnaast zijn in het kader van integraal veiligheidsbeleid nog de volgende aspecten van belang:
•
In Oosterhout is geen ruimte voor een coffeeshop.
•
Er wordt (handhavend) opgetreden tegen illegale
cafés en schuurfeesten en alcoholgebruik in
sportkantines door jongeren onder de achttien jaar.
•

•

•

•

Er is sprake van zero tolerance bij personen die
zich schuldig maken aan agressie, bedreiging of
geweld tegenover hulpverleners. In geval van
geweld tegen of bedreiging van gemeentelijke
medewerkers of bestuurders wordt in alle gevallen
aangifte gedaan.
Bestrijding van
drugsgebruik, drugsoverlast en

van dit beleid het accent moet liggen op het voeren van
een stevige netwerkregie. Dit in nauwe samenwerking
met relevante externe en interne partners.
Op bestuurlijk niveau vinden wij dat het integraal
veiligheidsbeleid een gezamenlijke collegeverantwoordelijkheid is en niet het exclusieve domein van de
burgemeester. Om dit te benadrukken en de integraliteit
tussen met name het sociale domein en de meer
afgebakende veiligheid (zoals openbare orde, aanpak
(georganiseerde) criminaliteit, etc) te waarborgen, zal het
nieuwe meerjarenplan integrale veiligheid worden
opgesteld vanuit een nauwe samenwerking tussen de
wethouder integrale veiligheid en de burgemeester.
2.4.5 Toezicht en Handhaving
Het eerste doel van handhaving is het bevorderen van
gewenst gedrag. Daarop zou naar onze mening ook het
accent van de gemeentelijke handhaving moeten liggen.
Pas daarna komt het bestraffen van ongewenst gedrag.

drugsgerelateerde criminaliteit is een belangrijk
aandachtspunt.
Cameratoezicht wordt efficiënt ingezet en mogelijk
uitgebreid naar het gedeelte van de Leijsenhoek
van de Leijsenhoek van het busstation naar de
Markt en de viersprong Arendstraat-KeiwegNieuwstraat-Kerkstraat. Daarnaast kan, indien

In de praktijk zal dit moeten neerkomen op: meer
praten, minder prenten.
Wij zijn dus in eerste instantie meer voorstander van
publieksvriendelijke handhavingscampagnes die het
gastheerschap ondersteunen, boven massale,
doelgerichte handhavingsacties. Verder vinden wij voor
het beleidsterrein handhaving het volgende van belang:

nodig, het instrument van tijdelijk cameratoezicht
worden ingezet om overlastsituaties in
woonbuurten en wijwinkelcentra aan te pakken. Dit
alles met nadrukkelijke aandacht voor privacy.
Wij blijven ons in de richting van de hulpdiensten –
politie, brandweer en ambulance – inzetten voor
het halen en verkorten van de afgesproken

•

•

aanrijdtijden.
2.4.4 Organisatie en aansturing
Een integraal veiligheidsbeleid kan alleen succes
hebben als het integraal en met alle belanghebbende
partners en disciplines, zowel binnen als buiten de
organisatie, wordt opgepakt. Om die reden zijn wij van
mening dat in het hierboven al genoemde meerjarenplan
integrale veiligheid stilgestaan moet worden bij de
gevolgen die dit besef heeft voor de gemeentelijke
sturing op dit dossier. Het betekent dat zowel bestuurlijk
als op ambtelijk niveau bij de ontwikkeling en uitvoering

•

•

Handhavingsacties moeten een duidelijk doel
dienen. Dat betekent dat ze specifiek worden
ingezet als een reactie op overlastsituaties. Daarbij
kan in voorkomende gevallen de geest van de weten regelgeving zwaarder wegen dan de letter.
Nadrukkelijk moet ook de capaciteit van de
gemeentelijke handhavers worden ingezet in het
kader van ondermijning (bijvoorbeeld op
bedrijventerreinen of in het buitengebied) voor het
hele grondgebied van Oosterhout.
In deze bestuursperiode wordt verder geïnvesteerd
in het vergroten van de kwalitatief hoogwaardig
toezicht en handhaving, waarbij ook samenwerking
met externe partners als OMWB, provincie en
natuurbeheerorganisaties noodzakelijk is.
Voor de handhaving op recreatieparken zal i.o.m.
het RIEC het 'stoplichtenmodel' worden ingezet
zodat maatwerk per recreatiepark gerealiseerd kan
worden.

12 / 32

3 ECONOMIE EN
WERKGELEGENHEID
'Samen werken aan (nog meer) werkgelegenheid en een sterke economie. Een slimme
verbinding tussen economie, arbeidsmarkt , participatie en onderwijs is onmisbaar bij het
aangaan van de uitdagingen die voor ons liggen '

De gemeente Oosterhout heeft een gezonde
economische positie. De bedrijvigheid floreert en
Oosterhout is als vestigingsplaats in trek bij nieuwe
bedrijven. Bovendien is de werkgelegenheid zeer divers,
waardoor de Oosterhoutse economie niet afhankelijk is

gaan beproeven in andere, voor Oosterhout
onderscheidende sectoren zoals de food- en biobased-industrie. In een later stadium ligt het voor de
hand ook de sectoren techniek, bouw, ICT en zorg
bij deze ontwikkeling te laten aanhaken. De

van één bepaalde bedrijfstak. Dat gaat echter niet
vanzelf. Er liggen ook de komende bestuursperiode nog
de nodige uitdagingen, variërend van het dichten van de
kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt tot de
transformatie van de Oosterhoutse binnenstad naar een
onderscheidend en eigentijds winkelgebied. Het zijn

versterking zoeken wij in het, op reguliere basis,
inschakelen van instellingen voor mbo en hbo. Het
is hierbij kansrijk om te werken aan samenwerkingsverbanden met deze instellingen, waarbij
deze instellingen binnen Oosterhoutse bedrijven
letterlijk en figuurlijk ruimte zoeken om praktijk-

opgaven waarvoor uitdrukkelijk niet alleen de gemeente
aan de lat staat; dit vergt een gezamenlijke inspanning
van alle betrokkenen.

gericht onderwijs op alle niveaus te geven aan
(Oosterhoutse) jongeren of herintreders/zijinstromers. Wij zullen daarin zelf de nodige stappen
gaan zetten. Maar initiatieven in die richting vanuit
het lokale bedrijfsleven mogen op de volle
medewerking van de gemeente rekenen. Met name
op het gebied van bio-based-industrie lijken zich

3.1 Economie en arbeidsmarkt
De rol van de lokale overheid op het gebied van
economie en arbeidsmarkt mag beperkt lijken –
bedrijven zorgen voor banen, bedrijven investeren in
innovaties – dat neemt niet weg dat wij voor de
gemeente een belangrijke rol zien in het stimuleren van
samenwerking en het faciliteren van ontwikkelingen. Aan
deze rol gaan wij de komende vier jaar op de volgende
wijze vorm en inhoud geven:
• In de afgelopen bestuursperiode is een begin
gemaakt met regulier (lokaal) overleg tussen
overheid, ondernemers en onderwijs binnen de
logistiek. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van
het Logistiek Platform Amerstreek (LPA). Doel van
de samenwerking is te komen tot een betere
afstemming van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt, onder andere door informatieuitwisseling. Wij willen die samenwerking de
komende bestuursperiode uitwerken en versterken.
Uitwerken in de zin dat we deze samenwerking ook

hier kansen voor te doen.
•

De economie houdt zich niet aan gemeentegrenzen.
Vandaar ook dat wij voorstander zijn van een
intensieve samenwerking met onze buurgemeenten.
Doel van die samenwerking dient te zijn afstemming
van beleid en het versterken van de regionale
economische kracht. De laatste jaren hebben wij
daaraan vooral gewerkt – steeds op verschillende
niveaus – in het kader van de Regio West-Brabant,
de samenwerking met Breda, Etten-Leur en
Moerdijk en binnen het verband van de Amerstreek.
Voor de komende bestuursperiode willen wij
daarnaast ook inzetten op versterking van de
samenwerking met de regio-Tilburg, in het kader
van projecten uit de Ruimtelijk-Economische
Agenda (REA). Dat heeft deels te maken met de
overeenkomsten op economisch gebied (met name
logistiek), maar ook met het gegeven dat Tilburg en
Breda zelf steeds meer naar elkaar toetrekken.
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Gelegen tussen beide steden, heeft Oosterhout
daar dus ook een belang.
•

Statushouders moeten de ruimte krijgen die
opleidingen te volgen waardoor ze snel kunnen
instromen op de arbeidsmarkt. Dit zodat zij
vacatures in bijvoorbeeld ICT, logistiek en zorg

•

Wij willen ondernemers de ruimte geven om te
ondernemen. Dat betekent dat nieuwe (ruimtelijke)
ontwikkelingen naast bestaande bedrijventerreinen,
geen belemmeringen voor naastgelegen bedrijven
mogen opleveren.

•

De gemeente stimuleert nieuwe ondernemers,

kunnen invullen.
•

Wij zullen daarnaast in de komende periode alles in
het werk stellen om zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen.

•

Met Weststad beschikt Oosterhout over een
bedrijventerrein dat prima ontsloten is: via de weg,
over water en via het spoor. De bereikbaarheid over
de weg wordt deze bestuursperiode sterk verbeterd
door de aanleg van een tweede ontsluiting (op de
Weststadweg) en de realisatie van een
noodontsluiting. De staat waarin het bedrijventerrein
verkeert, is echter nog niet optimaal (ondanks
investeringen in de vorige bestuurs-periode). Wij
gaan daarom onderzoeken hoe wij de komende
periode een eenmalige ‘boost’ aan het
bedrijventerrein kunnen geven. Daarbij zullen wij ook
kijken naar de vraag of er op Weststad nog
ruimtewinst te behalen is door een betere

onder andere door, binnen de bestaande ruimtelijke
regelingen, beroepen aan huis toe te staan.
Ontwikkelen deze bedrijven zich door tot
ondernemingen met meerdere werkzame personen,
dan zullen ze op zoek moeten naar een bedrijvenof detailhandelslocatie. Op het naleven van deze
beleidsregels zal worden gehandhaafd.
•

De gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven om
te komen tot starterscentra voor beginnende
ondernemers.

•

Het gemeentelijk aanbestedingsbeleid moet binnen
de bestaande wet- en regelgeving zo veel mogelijk
ruimte bieden aan lokale ondernemers.

•

verkaveling en het tegengaan van leegstand.
Immers, na realisatie van Everdenberg-Oost en de
afronding van Heihoef zullen uitbreidingswensen op
bestaande bedrijventerreinen gehonoreerd moeten
worden.
•

•

(tegelijkertijd met de voorgenomen reconstructie
van de Vondellaan); ook zal worden gekeken hoe de
parkeerdruk aan de noordkant van Zuiderhout kan
worden verminderd, met behoud van het daar
aanwezige groen.
De ontwikkeling van winkelcentrum Arkendonk
komt nadrukkelijk in beeld bij de, in 2018 op te

In het kader van parkmanagement zullen we met de
ondernemers op Weststad de mogelijkheden
onderzoeken om te komen tot voldoende en
bereikbare ligplaatsen voor schepen.

leveren, gebiedsvisie voor Arkendonk.
•

Voor de kerkdorpen Oosteind en Den Hout staat de
gemeente open voor initiatieven die een kleine
winkelvoorziening in combinatie met wonen en/of
woonzorg mogelijk maken.

•

In de agrarische sector zien wij, onder andere als
gevolg van schaalvergroting, ondernemers in de
problemen komen. Zij gaan op zoek naar andere of
aanvullende verdienmodellen. Op dit moment is dat
nog veelal recreatie, maar het is heel goed
denkbaar dat in de afzienbare toekomst ook
duurzaamheid (bijvoorbeeld zonneweides) hiervoor

De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en
kantorenparken per openbaar vervoer laat zeer te
wensen over. Omdat steeds meer jongeren – niet
alleen stagiairs, maar ook jonge werknemers – niet
over een eigen auto beschikken, draagt dat niet bij
aan de aantrekkelijkheid van de hier gevestigde
bedrijven. Wij zullen dan ook bedrijven stimuleren en
ondersteunen om gezamen-lijk hiervoor een
oplossing te vinden en deze in een business-case
uit te werken. Te denken valt bijvoorbeeld aan
een invulling zoals die ook gekozen is bij de
buurtbussen, die al vele jaren meer dan
uitstekend op de inzet van vrijwilligers
draaien.

De wijkwinkelcentra Zuiderhout en Arkendonk zijn
van groot belang voor de inwoners van Oosterheide
en Dommelbergen. Het parkeerterrein aan de
zuidzijde van Zuiderhout zal worden opgeknapt

in beeld komt. Dat vraagt ons inziens om een
nadere verkenning naar de (economische) toekomst
van het buitengebied. Wij willen die verkenning
graag met alle betrokkenen – agrariërs en ZLTO
voorop – maken.
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3.2 De aantrekkelijke binnenstad

•

Met de visie op de binnenstad heeft het gemeentebestuur, samen met ondernemers en pandeigenaren,
een eerste, belangrijke stap gezet op weg naar een
aantrekkelijk en onderscheidend kernwinkelgebied. Een
winkelgebied dat qua verkoopvloeroppervlak aanzienlijk
kleiner zal zijn dan het huidige. Maar tegelijkertijd een
c e n t r u m d a t z i c h o n d e r s c h e i d t v a n a n d e re
binnensteden in vergelijkbare gemeenten door een hoog
serviceniveau, unieke winkelconcepten en een markante
uitstraling.
Daarbij zijn de volgende ontwikkelingen leidend:
• Volgens extern onderzoek heeft de Oosterhoutse

het mogelijk is hiervoor middelen vanuit het
Groenfonds te benutten. Daarnaast willen wij ook
“water” een prominentere rol in de binnenstad
geven.
•

•

Beide constateringen leiden tot het besef dat het
van groot belang is om de omvang van het
winkelgebied drastisch te beperken. Detailhandel
willen wij concentreren in de ‘oude’ winkelstraten
Arendstraat, Kerkstraat (incl. Nieuwstraat) en
Keiweg (ged.) en de hierop aansluitende delen van

Oosterhout te binden.
•

•

verbetering van (delen van) het winkelgebied. Ook
zien wij voor de gemeente een rol bij het logischer
verkavelen van functies in het centrumgebied en het
toevoegen van markante, onderscheidende
elementen.

De stadsparken vormen eveneens een belangrijke
entree. Wij willen die entree versterken door in een
van de parken een stadsspeeltuin te realiseren: een
blikvanger voor iedereen die het centrum bezoekt,
maar ook een plaats voor ontmoeting tussen jong
en oud. We willen tevens onderzoeken of het
mogelijk is het Milieu-educatief centrum en
Kinderboerderij (MEK) te verplaatsen van de huidige

Onze rol in dit transformatieproces is tweeledig. Aan
de ene kant zullen wij, bijvoorbeeld door
bestemmingsplanwijziging, deze ontwikkeling
faciliteren. De belangrijkste rol die wij voor ons als
gemeentebestuur zien, is echter die van aanjager,
stimulator en verbinder. Tegen die achtergrond
staan wij meer dan open voor initiatieven en ideeën
van derden voor herontwikkeling en/of kwaliteits-

De Markt en de Heuvel hebben een belangrijke rol
als toegang tot de Oosterhoutse binnenstad. Om
die reden wordt nog in 2018 begonnen met de
reconstructie van de Heuvel, die moet leiden tot een
versterking van dit plein als verblijfsgebied. Waar dit
ten koste gaat van de nu aanwezige parkeercapaciteit, zien wij een oplossing door het maken
van een betere verbinding met de parkeergarage
aan het Bouwlingplein (Forum).

het winkelcentrum Arendshof. Voor de overige delen
van het huidige winkelgebied zijn wij voorstander
van een verschuiving naar functies als wonen en
dienstverlening.
•

Daar waar in de binnenstad extra woningen worden
toegevoegd, zullen die vooral gericht zijn op
ouderen en jongeren. Ouderen vanwege de
nabijheid van tal van voorzieningen, jongeren
vanwege de functie die de binnenstad heeft op het
gebied van evenementen en uitgaan. Het realiseren
van woonruimte voor jongeren op locaties in of nabij
het centrum past bovendien in het streven van de
gemeente om deze categorie (meer) aan

binnenstad nu nog 8.000 tot 10.000 vierkante
meter te veel verkoopvloeroppervlak. Het feit dat de
leegstand, ondanks de aantrekkende economie, het
afgelopen jaar niet noemenswaardig is afgenomen,
levert het dagelijkse bewijs van die stelling. De
plannen voor het “bankenplein” leiden weliswaar tot
een geringe afname van de winkelmeters, maar ook
daarna resteert nog een aanzienlijke opgave.
Onderzoek heeft daarnaast uitgewezen dat de
aantrekkelijkheid van het winkelgebied te lijden heeft
onder zijn uitgestrektheid. De ‘looplijnen’ van het
westelijk deel van het centrum (Bouwlingplein) naar
het oostelijk deel (Markt/Leijsenhoek) zijn te lang.

De gemeente heeft ons inziens ook nadrukkelijk een
rol in het verbeteren van de kwaliteit van de
openbare ruimte in het centrumgebied. Het
“vergroenen” van de binnenstad leidt niet alleen tot
een aantrekkelijker omgeving, het draagt ook bij aan
ons beleid met betrekking tot duurzaamheid en
klimaatadaptatie. Wij willen onderzoeken in hoeverre

locatie naar een plek in de buurt van de
stadsparken/Slotjesveld.
•

Evenementen leveren eveneens een belangrijke
bijdrage aan het vergroten van de aantrekkelijkheid
van het stadscentrum. We willen daarom voor
evenementenorganisatoren zo weinig mogelijk
drempels opwerpen, om ervoor te zorgen dat er op
een aantal markante plaatsen in de binnenstad
“altijd wat te doen is”.
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•

Bij de doorontwikkeling van de kermis zal ook
nadrukkelijk worden gekeken hoe de verbinding
tussen dit evenement en het centrum kan worden
versterkt.

•

Het bestemmingsplan voor het deel van de
Klappeijstraat tussen Markt en Mathildastraat willen
wij tenslotte aanpassen aan het feitelijk gebruik,
zodat de horeca-ondernemers de ruimte krijgen om
daadwerkelijk te ondernemen en evenementen te
organiseren. In samenwerking met de betrokken
ondernemers willen wij kijken naar mogelijkheden
om “veilig uitgaan” op een eigentijdse manier vorm
te geven.

•

Met de BIZ Binnenstad is een gedragen en solide
basis gecreëerd om, samen met ondernemers en
vastgoedeigenaren, verder te werken aan
kwaliteitsverbetering. Wij willen die samenwerking
verder uitbouwen. Ook de sectoren cultuur en
recreatie/leisure leveren een belangrijke bijdrage aan
de aantrekkelijkheid van Oosterhout voor
bezoekers. Wij zijn ervan overtuigd dat een sterkere
(inhoudelijke) samenwerking tussen de binnenstad
en deze sectoren uiteindelijk zal leiden tot een beter
product, een integraler aanbod en een betere
externe profilering van Oosterhout. Om die reden
zullen wij het voortouw in een dergelijke
samenwerking leveren.

•

De financiële consequenties hiervan kunnen
mogelijk worden opgevangen door het wijzigen van
de gemeentelijke exploitatie van de fietsenstalling
op de Markt en een andere inzet van de
gemeentelijke handhavers voor het onderdeel
'parkeren'.

•

Verder zullen wij met de ondernemers in de
binnenstad in gesprek gaan over het invoeren van
een “loyalty-programma”, waarbij ondernemers een
beperkt deel van de parkeerkosten van hun klanten
vergoeden.

•

Om het gebruik van straatparkeerplaatsen door
werkenden in de binnenstad te verminderen, krijgen
deze werknemers de mogelijkheid tot een
aantrekkelijk parkeerabonnement voor de parkeergarage Basiliek.

3.4 Toerisme en recreatie
Toerisme en recreatie is een belangrijke pijler voor de
lokale economie, met bovendien nog veel groeipotentie.
Voor een deel komt dat door de kwaliteiten die
Oosterhout zelf heeft – buitengebied, binnenstad,
karakteristieke gebieden als De Heilige Driehoek,

Doel van het systeem van betaald- en vergunning-

gevarieerd evenementenaanbod – maar het heeft ook te
maken met de gunstige ligging van onze gemeente ten
opzichte van grote toeristische trekpleisters. De
afgelopen jaren hebben wij, samen met het
bedrijfsleven, fors geïnvesteerd in het versterken van die
attractiviteit. Voorbeelden daarvan zijn het nieuwe
recreatieoord De Warande en de mountainbikeroute,

parkeren is en blijft het reguleren van de parkeerstromen. Dat moet op een zodanige manier gebeuren
dat de belangen van bewoners, bezoekers en
werknemers op een evenredige wijze zijn geborgd.
Daarbij is als financieel uitgangspunt van belang dat het
parkeersysteem een gesloten systeem is: parkeerinkomsten en –uitgaven houden elkaar in evenwicht,

maar ook de aanleg van het nieuwe fietspad van
Oosterhout naar Dorst.
• Recreatieoord De Warande heeft alles in zich in om te
groeien tot een publiekstrekker van grote omvang. De
afgelopen jaren is al de stap gezet van een lokaal
zwembad naar een recreatieoord van regionale
betekenis. Wij willen de komende jaren verdere

tekorten en/of overschotten worden in het systeem
verwerkt. Ook de komende bestuursperiode zullen wij
aan dit gesloten systeem vasthouden. Binnen dat
systeem zien wij echter aanleiding om te komen tot een
aantal wijzigingen:

stappen zetten in de doorontwikkeling van De
Warande, zowel op inhoudelijk als op bedrijfsmatig
gebied.
• Om de toeristische aantrekkelijkheid van Oosterhout te
vergroten, is in de vorige bestuursperiode het
toeristisch fonds ingesteld. Wij zullen onderzoeken

3.3 Parkeren

•

De parkeertarieven in Oosterhout moeten concurrerend zijn ten opzichte van die in (binnen)steden in
de regio. Om die reden zullen wij laten onderzoeken
op welke manier het mogelijk is de tarieven voor
bezoekers te verlagen tot € 1,50 per uur. Parkeren
op zondag blijft gratis.

hoe wij de meeropbrengst kunnen inzetten voor
algemene voorzieningen die bijdragen aan versterking
van ons toeristisch profiel.
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3.5 Citybranding
Oosterhout heeft heel wat te bieden. Meer dan we
onszelf soms realiseren, maar zeker meer dan we als
gemeente kenbaar maken. Vanuit de inzet op een
versterkt profiel van onze binnenstad hebben we de
eerste voorzichtige stappen gezet richting de ‘branding’
van Oosterhout. Het is nu van belang om de stappen te
zetten naar een sterkere en breder dekkende branding
van het ‘merk’ Oosterhout. Een dergelijke opgave is ook
vaak naar voren gekomen in het traject om te komen tot
de concept-toekomstvisie Oosterhout 2030. Dit vraagt
om een brede samenwerking tussen de gemeente en
d e v e r s c h i l l e n d e v e r t e g e n w o o rd i g e r s v a n u i t
verschillende domeinen: leisure (horeca, detailhandel,
cultuur, recreatie, evenementen), bedrijfsleven en
onderwijs. Vanuit deze samenwerking zetten we met
elkaar Oosterhout op de kaart en verzilveren we de
mooie kansen die de toekomst biedt.
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4 LEVENDIGE GEMEENTE
' Een aantrekkelijk Oosterhout voor jong en oud. De voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport,
cultuur en evenementen die wij met elkaar hebben ontwikkeld zijn bepalend voor deze aantrekkelijkheid.
Hier dienen we zuinig op te zijn'

Oosterhout heeft de afgelopen bestuursperiodes fors
geïnvesteerd in het bij de te tijd houden van het
voorzieningenniveau. Een nieuw theater- en bibliotheekgebouw, een vernieuwd recreatieoord, een nieuw
centrum voor de kunsten, nieuwe of gerenoveerde

gebied van sport spelen met name de volgende
ontwikkelingen:

sportaccommodaties: ze leveren allemaal een
belangrijke bijdrage aan de waardering van onze
inwoners voor hun gemeente. Ze zorgen ervoor dat
Oosterhout een aantrekkelijke gemeente is en blijft om
te wonen, werken en recreëren.
Maar het gaat natuurlijk niet om gebouwen alleen. Nog

verleden zullen zij, informatiegestuurd, hun inzet
vooral plegen in de wijken en/of voor die groepen
waar sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan
het voorkomen van maatschappelijke problemen.

•

•

veel belangrijker is het hoe die gebouwen worden
gebruikt. Ze zijn een belangrijk middel om
Oosterhouters bij elkaar te brengen; ze vormen – soms
zelf letterlijk – het decor voor tal van maatschappelijke
initiatieven; ze maken het mogelijk om, over
beleidsterreinen heen, verbindingen te leggen. Onze
insteek is dat wij ook in de komende bestuursperiode
verder zullen gaan met het gericht inzetten van sport en
cultuur om de sociale samenhang in de Oosterhoutse
samenleving te versterken. Daarbij zullen wij ons in de
eerste plaats richten op die delen van de gemeente en
die groepen Oosterhouters die het meest kwetsbaar
zijn.

bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. En, ook niet
onbelangrijk, het is voor veel Oosterhouters ook een
favoriete vorm van vrijetijdsbesteding. Na de
investeringen in accommodaties van de afgelopen jaren,
is het de komende jaren vooral ook zaak verder te
investeren in sport als sociaal bindmiddel. Op het

Deze expliciete keuze zou ertoe kunnen leiden dat
bepaalde groepen hierdoor minder aandacht
krijgen. Met name voor ouderen zou dat een
drempel kunnen opleveren om aan sport en
bewegen te (blijven) doen. Wij willen dat in beeld
brengen en op basis daarvan, samen met
maatschappelijke partners en/of vrijwilligersgroepen, nadenken over maat-werkoplossingen.

•

Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte zal
ook nadrukkelijk worden gekeken naar mogelijkheden om (informeel) sporten/bewegen te
bevorderen (bijvoorbeeld door het aanleggen van
logische looproutes).

•

Vanwege het belang van sporten en bewegen voor
jongeren handhaven wij de jeugdsportsubsidies.

•

Oosterhoutse sportverenigingen betalen in de regel
een fractie van de kostprijs voor het gebruik van
sportaccommodaties. Wij vinden dat daar
tegenover mag staan dat wij van sportverenigingen

4.1 Sport
Sport en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan
een goede gezondheid. Daarnaast levert sportdeelname, vooral in groepsverband, een belangrijke

Wij zijn zeer tevreden over de inzet van de
sportcoaches van MOOVE. Meer nog dan in het

een bepaalde maatschappelijke inzet aangaan.
Waar dit naar onze mening niet of onvoldoende
gebeurt, zullen wij het gesprek met de sportverenigingen aangaan.
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•

Wij zullen bij het Regionaal Sportloket aandringen
op een regionale afstemming van G-sportteams,
zodat Oosterhoutse sporters met een beperking
dicht bij huis hun favoriete sport kunnen beoefenen.

•

Wij bieden scholen de ruimte om hun gymlessen
ook te houden in het zwembad van recreatieoord

De gemeente sluit zich aan bij het regionale
initiatief “Verbonden in zorg” van een groot
aantal zorginstellingen. Vanuit de gedachte
van positieve gezondheidszorg worden in dit
project initiatieven ontwikkeld die de gezondheid van mensen bevorderen. Het
accent ligt daarbij in eerste instantie op

De Warande. Mogelijk kunnen ook andere
sportvoorzieningen op deze manier worden
ingezet.

stoppen met roken en een gezonde leefstijl
voor jongeren (met name voorkomen van
obesitas).

•

Wij gaan uitvoering geven aan het door de
gemeenteraad aangenomen sportaccommodatiebeleid. Concreet betekent dit onder meer dat de
voetbalverenigingen Irene’58 en OVV de
beschikking krijgen over een nieuwe accommodatie. De definitieve locatie hangt af van de
uitkomsten van een onderzoek naar de
mogelijkheid om op de huidige sportlocaties in Den
Hout en Oosteind woningen te realiseren (en de
voetbalverenigingen dus naar elders te verhuizen).

•

•

Oosterhout (bijvoorbeeld poliklinische zorg), in
combinatie met het toevoegen van vernieuwende
functies en/of zorgconcepten (gezondheids-/
zorgboulevard).
•

De uitkomsten van deze onderzoeken worden dit
jaar verwacht.
•

Met de realisatie van het Mgr. Frenckencollege krijgt
Oosterhout er een derde sporthal bij. Daarnaast
blijft ook de capaciteit van de Oosterheidehal nodig
om aan de vraag van onze sportverenigingen te
kunnen voldoen. Inmiddels is duidelijk dat grote
investeringen nodig zijn om de hal weer in een
bouwkundig goede staat te brengen. Om die reden
is ook nieuwbouw een van de te bekijken opties. Bij
de keuze voor een definitieve oplossing is ook
aandacht voor de sociale functie van sport en de
mogelijke combinaties met andere maatschappelijke doeleinden.

In onze contacten met de raad van bestuur van
het Amphiaziekenhuis zullen wij blijven aandringen
op het behoud van een aantal zorgvoorzieningen in

De gemeente geeft uitvoering aan de bepaling uit
het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met
een Handicap dat bij het ontwikkelen en uitvoeren
van beleid terdege rekening wordt gehouden met
het mogelijk maken van participatie van mensen
met een beperking.

•

De gemeente blijft zich, samen met haar
maatschappelijke partners, inzetten voor de
preventie van (bovenmatig) alcohol- en
drugsgebruik (niet alleen richting de jeugd, maar
ook in de richting van ouders).

4.3 Cultuur en cultuurhistorie

De primaire taak van de gemeente ligt bij gezondheids-

Cultuur geeft ook in Oosterhout sjeu aan de stad.
Uiteraard doen we daarin zaken met de grote
professionele instellingen als Theater De Bussel, Theek5
en H19. Dat zijn de basisvoorzieningen in onze
gemeente, die als het ware het fundament voor een
even rijk als gevarieerd cultureel leven vormen. Maar

zorg op het gebied van preventie. Wij zien daarbij vooral
een rol weggelegd in het bevorderen van gezond
gedrag. Ons beleid dat gericht is op het bevorderen van
sportdeelname en bewegen, is daarvan één voorbeeld.
•
W ij willen daar naast, overeenkomstig het
gemeentelijk gezondheidsbeleid, sportverenigingen

minstens zo belangrijk zijn al die culturele initiatieven die
in onze gemeente veelvuldig het licht zien en vaak net
weer even iets anders en verrassends aan het culturele
leven toevoegen. Initiatieven als de Cultuurnacht of
Eastwoodstock, die vaak en heel goed zonder directe
steun van de gemeente van de grond komen en die wij

en organisatoren van evenementen als de
avondvierdaagse aanspreken op maatregelen die
een gezonde leefstijl bevorderen (zoals bijvoorbeeld
het aanbieden van gezonde voeding in
sportkantines).

ook de komende periode de ruimte willen geven.
•
Van de drie grote professionele instellingen
verwachten wij dat ze ondernemend en innovatief
zijn, nieuwe uitdagingen aangaan en verbindingen
tot stand weten te brengen binnen de culturele
sector en daarbuiten.

4.2 Gezondheidszorg & inclusiefbeleid
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•

Wij constateren dat Theek5 de afgelopen jaren haar
ambitie om meer te zijn dan alleen een mediatheek,
meer dan heeft waargemaakt. De instelling
ontwikkelt in toenemende mate nieuwe activiteiten
die ook de jongere doelgroep aanspreekt, maar
neemt daarnaast bijvoorbeeld ook haar
v e r a n t w o o rd e l i j k h e i d o p h e t g e b i e d v a n
mediawijsheid en laaggeletterdheid.

•

Bij H19 spelen de cultuurcoaches een belangrijke
rol als het gaat om het inzetten van cultuur als
bindmiddel in de samenleving. Ook hier worden in
toenemende mate cross-overs met andere partijen
tot stand gebracht. Voor de komende periode is
het vooral van belang dat H19 haar positie als spinin-het-culturele-web meer gaat invullen.

•

Theater De Bussel heeft de afgelopen periode de
handen meer dan vol gehad aan de verzelfstandiging, het stroomlijnen van de bedrijfsvoering
en het uitbouwen van het professionele programma. Volgende stap is het versterken van de
betekenis van het theater voor de Oosterhoutse
amateur(podium)kunst. Om de drempel van De
Bussel voor deze verenigingen te verlagen, zal het
tarief naar beneden moeten worden bijgesteld. De
financiële consequenties hiervan zullen elders in de
cultuurbegroting opgevangen worden.

•

Wij blijven voorstander van een 'productiehuis', als
een broedplaats voor amateur(podium)kunst. Als
locatie is daarvoor tot op heden steeds het gebouw
van de Pannehoef in beeld geweest. De hieraan
verbonden (investerings)kosten zijn zodanig dat er

Pannehoef tot productiehuis. De locatie van De
Pannehoef kan in dit scenario worden herontwikkeld. Wij gaan ervan uit dat een dergelijke
ontwikkeling ook leidt tot een financieel voordeel in
de exploitatielasten. Dit bedrag kan (deels) worden
ingezet voor aanpassing van het amateur-tarief van
Theater De Bussel.
•

De gemeente werkt actief mee aan een passende
herbestemming van cultureel erfgoed, zodat
waardevolle gebouwen, met een nieuwe functie,
hun beeldbepalende karakter kunnen behouden.

4.4 Evenementen
Evenementen worden in toenemende mate belangrijk
voor de uitstraling van de gemeente, met name – maar
niet alleen – voor jongere inwoners. Om die reden willen
wij organisatoren graag de ruimte geven. Dat is voor het
uitgangspunt van een nieuw op te stellen evenementenbeleid, dat wij in gezamenlijkheid willen gaan
ontwikkelen. Dus samen met de gemeenteraad, met
evenementenorganisatoren, met horeca-ondernemers,
met bezoekers, maar zeker ook met omwonenden. Wij
willen voor dat proces al de volgende onderwerpen
inbrengen:
•
Invoeren van maatwerk, bijvoorbeeld als het gaat
•

•

om eindtijden van evenementen.
Het verminderen van de administratieve lasten-druk
voor organisatoren, bijvoorbeeld door verdere
digitalisering van het proces en/of de
invoering van meerjarige aan-vragen.
Regionale afstemming van grootschalige evenementen.

ook gekeken moet worden naar alternatieven. Een
mogelijkheid doet zich daarbij voor bij het voormalig
zwembad Arkendonk. De ervaringen zoals die
recentelijk zijn opgedaan met/door Stichting BOCK
en het zwembad de Blikken, dienen hier als
inspiratie.
Naar onze mening is Arkendonk met een

4.5 Onderwijs

bescheiden inzet van middelen geschikt te maken
als broedplaats voor amateur(podium)kunst
(inclusief poppodium). De gebruikers verplichten
zich op hun beurt om iets “terug te doen” voor de
wijk. Een dergelijk plan kan daarom naar onze
mening ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan
het versterken van de leefbaarheid in dit deel van

primair en voortgezet onderwijs.
Onderwijs is een basisvoorziening, die
een belangrijke bijdrage levert aan het
voorzieningen-niveau in onze gemeente.
De kwaliteit en kwantiteit van het
onderwijs-aanbod zorgt er mede voor dat
Oosterhout zich op dit gebied kan onder-

Oosterhout, zeker als hierbij gezocht wordt naar
combinaties met andere maatschappelijke functies.
Als het inderdaad mogelijk blijkt Arkendonk te
ontwikkelen tot een broedplaats voor amateur(podium)kunst, vervalt de noodzaak te komen tot
een ingrijpende en kostbare verbouwing van De

scheiden ten opzichte van andere gemeenten.
•
Juist vanwege dit belang willen wij, samen met
de gemeenteraad, de komende bestuursperiode
het gesprek aangaan met het onderwijsveld over
de vraag hoe de positie van het Oosterhoutse
onderwijs (nog) verder versterkt kan worden. In dat

Oosterhout mag zich gelukkig prijzen
met een gevarieerd aanbod aan
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gesprek willen wij nadrukkelijk de samenwerking
agenderen van het onderwijsveld met andere
maatschappelijke partners. Ook de bestuurlijke
relatie tussen de lokale overheid (raad en college)
en het onderwijs dient hierin aan de orde te komen.
Daarnaast kunnen in zo’n gesprek partijen elkaar
ook bevragen over meer inhoudelijke onderwerpen,
zoals:
•
welke rol ziet het onderwijs voor zichzelf
weggelegd bij onderwerpen als “een leven
lang leren”, praktijkonderwijs en ICTvaardigheden?
•
hoe kan de relatie van het onderwijs met de
wijk worden versterkt, bijvoorbeeld door het

•

•

beschikbaar stellen van (groene) schoolpleinen voor sport- en spelactiviteiten?
wat zijn de mogelijkheden om de verbinding
tussen het Oosterhoutse onderwijs en het
lokale bedrijfsleven te versterken?
Scholen zijn, al was het maar vanwege hun
ontmoetingsfunctie, van groot belang voor
de leefbaarheid in de kerkdorpen. Om die
reden willen wij ons, met behoud van
onderwijskwaliteit als kritische randvoorwaarde, tot het uiterste inspannen om
de basisschool voor Oosteind te behouden.

•

De gemeente ondersteunt de inspanningen van
Theek5 op het gebied van het tegengaan van
laaggeletterdheid.

•

Wij bevorderen het inzetten van (school)gebouwen
voor multifunctioneel gebruik (cursussen, sport,
kinderopvang). De wijze waarop praktijkschool De

Zwaaikom nu al wordt benut, is daarvan een
schoolvoorbeeld.
•

Wij ondersteunen de vrijwilligersinitiatieven van
Theek5 en de Volksuniversiteit waarbij statushouders wegwijs worden gemaakt in de
Nederlandse taal (en de Nederlandse samenleving).
W ij leggen geen belemmeringen op aan
statushouders die hun startkwalificatie willen
behalen.

•

Deze bestuursperiode zal er een nieuw Integraal
Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs worden
opgesteld.

4.6 Jeugdbeleid
Wij blijven investeren in een gevarieerd aanbod voor
onze jeugd. Dat varieert van speelvoorzieningen in de
wijk tot sportprojecten via MOOVE en van kunst- en
cultuureducatie bij H19 tot aansprekende evenementen.
Daarnaast werken wij aan een sterke verbinding van
onze brede inzet op diverse terreinen die de jeugd
aangaan. Van onderwijs, sport, cultuur(educatie),
jeugdzorg, jongerenwerk tot de inrichting van de
openbare ruimte.
Via het programma JONG blijven wij in contact, zodat
ook jongeren kunnen meedenken en -praten over de
onderwerpen die hen bezig houden en raken.
Initiatieven van jongeren worden ondersteund vanuit het
hiervoor bedoelde zapbudget.
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5 RUIMTELIJKE
ONTWIKKELING
' Met duurzaamheid als rode draad werken we aan een gebalanceerd aanbod van woningen,
een uitnodigende openbare ruimte en een goede bereikbaarheid'

Oosterhout heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld
tot een heel aantrekkelijke woon- en werkgemeente. Die
aantrekkelijkheid wordt voor een belangrijk deel bepaald
door de manier waarop Oosterhout letterlijk in elkaar zit:
een grote variëteit aan woonmilieus, de groene en ruime

hopeloos verouderd. Dat vraagt om een open blik en
het vermogen om stokpaardjes vooral in de stal te laten.

woonomgeving, een uitnodigend buitengebied en een
goede bereikbaarheid. Het is onze opgave om die
kwaliteiten minstens te behouden en waar mogelijk te
versterken. De afgelopen jaren is daarbij een belangrijke
uitdaging bijgekomen: hoe geven we de ruimtelijke
ontwikkeling van onze gemeente vorm op een zo

•

Op het gebied van duurzaamheid willen wij in ieder
geval de volgende accenten zetten:

duurzaam mogelijke manier?

door de gemeente.
•

5.1 Duurzaamheid
Wij willen een stevige ambitie neerzetten op het gebied
van duurzaamheid. Voor 2030 wordt in de concept-

gemeenteraad, verder willen invullen. Een dossier dus,
waarin we vooral over het ‘hoe’ het gesprek met de
samenleving willen aangaan. Wij vinden het wel van
belang daarbij te beseffen dat de technologische
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid
razendsnel gaan: wat vandaag nog innovatief en
revolutionair is, is wellicht overmorgen achterhaald en

Het is van belang om met ondernemers afspraken
te maken over het inzetten
van daken op
bedrijventerreinen voor zonne-energie. Daarnaast
blijven wij ook bij huizenbezitters het gebruik van
zonnepanelen stimuleren. Ten aanzien van
zonneweides willen wij maatwerk toepassen; wij
zijn er geen voorstander van om kwalitatief
hoogwaardige landbouwgebieden hiervoor te
gebruiken, maar zijn wel bereid om bij individuele
aanvragen (bijvoorbeeld in het kader van
bedrijfsbeëindiging) hierover actief mee te denken.
Dit onderwerp komt terug in het maatschappelijk

toekomstvisie een kooldioxidereductie met veertig
procent en dertig procent duurzaam energiegebruik als
‘stip aan de horizon’ geformuleerd. De komende
bestuursperiode willen wij de eerste forse stappen op
weg naar die doelstelling gaan zetten. Dat kunnen we
overigens niet alleen, dat is een gezamenlijke opgave
voor inwoners, ondernemers, organisaties en de lokale
overheid. Iedereen heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid; die van de lokale overheid is daarin
vooral een stimulerende en faciliterende. Daarom is ook
dit onderwerp bij uitstek een dossier dat wij de
komende vier samen met onze inwoners, ondernemers
en onze maatschappelijke partners, maar ook met de

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie te
vervullen. Dat betekent dat wij werk maken van het
verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
Vooruitstrevende duurzaamheid is een van de
peilers in de plannen voor het nieuwe stadhuis en
van belang bij de inkoop van diensten en producten

gesprek over de toekomst van het buitengebied.
•

Windenergie zien wij als een tussenoplossing op
weg naar nieuwe manieren van duurzame
energieopwekking. Om die reden zijn wij
voorstander van het plaatsen van zes tot maximaal
tien windmolens in een strook langs de A59, in het
verlengde van de huidige windmolens en op ruime
afstand van woongebieden. Op andere locaties in
Oosterhout zien wij geen mogelijkheden voor
'traditionele' grootschalige windmolens.

•

Nieuwe woningbouwprojecten worden ‘gasloos’
gerealiseerd, tenzij er specifieke omstandigheden
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zijn waardoor dit praktisch (niet financieel)
onmogelijk is. Met Thuisvester gaan wij het gesprek
aan over het verduurzamen van de energievoorziening bij sociale-huurwoningen. Daarbij komt
ook aan de orde het beperken van de hiermee
gepaard gaande kosten voor de huurders van
Thuisvester. Voor bestaande bouw onderzoeken wij
of we aan kunnen sluiten bij provinciale projecten of
subsidies.
•

•

Wij gaan de duurzaamheidslening, waarbij
huiseigenaren financieel worden gefaciliteerd bij
duurzaamheidsinvesteringen in de eigen woning,
intensiveren.
Bij gemeentelijke plannen wordt rekening gehouden
met de wateropgaven, bijvoorbeeld door het
aanleggen van wadi’s of een aparte regenwaterafvoer. Om diezelfde reden gaan wij het
terugdringen van verstening van tuinen stimuleren,
bijvoorbeeld door het aanleggen van onderhoudsarme, groene ‘voorbeeldtuinen’ en aansprekende
publieksacties.

•

Wij willen planmatiger omgaan met de aanleg van
laadpalen voor elektronische auto’s en fietsen. Dit
betekent dat er een gemeentebreed dekkingsplan
moet komen, waarbij uitgangspunt is dat laadpalen
zoveel mogelijk worden verbonden met locaties
waar al zonne-energie voorhanden is. Daarnaast
vinden wij het van belang dat bij toekomstige
ruimtelijke ontwikkeling altijd aandacht is voor de
aanwezigheid van laadpalen.

•

•

•

•

Wij gaan de openbare ruimte ‘bijvriendelijker’
beplanten en ondernemers en inwoners stimuleren
dit ook te doen.
In het kader van het reguliere vervangingsprogramma worden straatlantaarns uitgerust met
led-verlichting.
Duurzaamheid moet als een rode draad door het
gemeentelijk beleid lopen. Daarom zullen wij dit
aspect van meet af aan bij al onze plannen
betrekken. De gemeentelijke organisatie moet van
het belang van duurzaamheid doordrongen
worden.
Stichting ONE is voor ons een belangrijke
gesprekspartner. Daarnaast zien wij in Stichting
ONE vooral een organisatie die ondersteuning op
het gebied van duurzaamheid biedt aan
particulieren.

5.1.1 Afvalinzameling
Het huidige systeem van afvalinzameling heeft geleid tot
een aanzienlijke gedragsverandering in onze gemeente.
Op het gebied van afvalscheiding hoort onze gemeente
inmiddels tot een van de koplopers in de provincie.
Vanuit duurzaamheid is dat een prestatie waarop we
met recht trots mogen zijn, maar ze heeft ook – letterlijk
– een prijs: omdat steeds minder restafval ter
verwerking wordt aangeboden, zijn de kosten jaar op
jaar gestegen. Daarom willen wij onderzoek laten doen
naar de financiële en milieu-aspecten van andere
vormen van afvalscheiding (zoals ‘nascheiding’, waarbij
plastic en blik weer gelijk met het restafval worden
ingezameld). Daarnaast spelen rondom afval nog de
volgende ontwikkelingen:
•
Het groente, fruit en tuinafval zal in de zomermaanden weer met een frequentie van eens per
week worden opgehaald.
•
•

•
•

Wij gaan onderzoek doen naar een efficiënte
inzameling van gft-afval in hoogbouw.
Wij gaan samen met de ondernemers, binnen het
verband van de BIZ, mogelijkheden onderzoeken
voor een efficiënte en circulaire afvalinzameling en
hergebruik van reststromen op bedrijventerreinen
en in de binnenstad.
Wij gaan strakker dan in het verleden handhaven
op het dumpen van afval in de openbare ruimte.
Om zwerfvuil in de openbare ruimte tegen te gaan,
streven wij naar uitbreiding van het aantal
zwerfafvalpakkers (ZAP’ers). Daarbij kijken wij ook
naar de kansen die de maatschappelijke
tegenprestatie hier biedt.

5.2 Wonen en ruimtelijke ordening
Oosterhout is gebaat bij een gevarieerd woningaanbod,
dat rekening houdt met de wensen en behoeften van
verschillende bestaande doelgroepen (met name in
onze gemeente woonachtige ouderen), maar dat
tegelijkertijd aantrekkelijk is voor nieuwe inwoners (met
name jongeren/gezinnen met jonge kinderen). Om
draagvlak voor de bestaande voorzieningen te
behouden en de dynamiek in de samenleving te borgen,
is het immers van belang dat Oosterhout in trek blijft bij
jongeren en (jongere gezinnen). Er wordt dus ook
gebouwd voor een toekomstbestendig en vitaal
Oosterhout.
Dit betekent dat de lokale overheid, meer dan de
afgelopen jaren, weer zelf aan het stuur zal staan. In de
jaren van de economische crisis hebben wij vooral
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gebouwd naar de vraag van de markt; de komende
jaren willen wij vooral onze eigen gemeentelijke opgave
en de maatschappelijke behoeften leidend laten zijn.
Ten aanzien van bestaande woningen zien wij vooral dat
de doorstroming stokt, waardoor de lokale woningmarkt
op slot dreigt te komen. Dit lijkt onder andere
veroorzaakt te worden door het feit dat alleenstaande of

Ten aanzien van dit onderwerp vinden wij verder nog het
volgende van belang:
•
Gezien de capaciteit die er nog binnen het
bestaande stedelijk gebied voorhanden is, is er
geen aanleiding om in deze bestuursperiode aan
de oostkant van de A27 te komen tot een
grootschalige stedelijke ontwikkeling. Wij willen

samenwonende ouderen, bij gebrek aan een alternatief,
tot op hoge leeftijd in eengezinswoningen blijven wonen.
Omdat ook voor de woningmarkt geldt dat de
gemeente slechts één van de betrokken partijen is,
willen wij ook op dit dossier samen met marktpartijen,
woningcorporatie Thuisvester, huurdersorganisaties en
andere betrokkenen komen tot een integrale visie op

agrariërs die dat wensen, de kans geven om, in het
kader van de 'ruimte voor ruimte' regeling,
agrarische bedrijven om te zetten in bouwtitels voor
woningen. Dit aspect zal worden meegenomen in
de op te stellen visie op het buitengebied.
•

“wonen in Oosterhout”. Daarbij dienen, naast de
hierboven genoemde aspecten, de volgende
onderwerpen aan de orde te komen:
•

Het vormgeven, op een eigentijdse wijze, van het
combineren van wonen met zorg. Een belangrijk
onderwerp, omdat ouderen tot op steeds hogere

een groene en open woonomgeving. Bij plannen
voor woningbouw binnen bestaand stedelijk gebied
(inbreidingslocaties) is het behoud hiervan een
belangrijk uitgangspunt.
•

leeftijd zelfstandig blijven wonen.
•

•

•

Oosterhouters hechten terecht grote waarde aan

Om diezelfde reden respecteren wij de groenzones
die momenteel fungeren als buffer tussen het

De mogelijkheden om, gebruik makend van de
beperkte toewijzingsbevoegdheid die Thuisvester
heeft, te sturen op de samenstelling van wijken.
Daarbij past ook de vraag hoe het huidige systeem

stedelijk gebied en het buitengebied en tussen de
stad en de kerkdorpen. Daarnaast zijn deze
groenzones, zoals bijvoorbeeld het Landschapspark De Baronie, van grote waarde voor de
aantrekkelijkheid van Oosterhout als woongemeente. In de komende bestuursperiode willen

van toewijzing in de sociale-huursector (‘klik voor
wonen’) uitpakt voor onze eigen inwoners.

wij het groenstructuurplan van onze gemeente
actualiseren.

Hoe om te gaan met de volkshuisvestelijke
gevolgen van maatschappelijke crisissituaties, zoals
bijvoorbeeld scheidingen en uithuiszettingen.

•

Nog in 2018 komen wij met een raadsvoorstel voor
de invulling van de hoek Keiweg/Ridderstraat.

•

Winkels worden in principe geconcentreerd in

De wijze waarop in Oosterhout gestuurd kan
worden op de realisatie van meer middeldure
huurwoningen.

(wijk)winkelgebieden. Wij zullen in principe niet
meewerken aan het toevoegen van winkels op
andere locaties. Vanwege de ligging van deze
woonwijk ten opzichte van de bestaande
winkelvoorzieningen, zijn wij wel voorstander van de
realisatie van een beperkte winkelvoorziening annex
servicepunt in de wijk De Contreie.

• De woningbehoefte in Oosteind en Den Hout, waar
het mogelijk moet zijn om, met behoud van de
identiteit van beide kerkdorpen, tot een substantiële
uitbreiding van het aantal woningen te komen. Dat
hoeft niet alleen via nieuwbouw; zo zouden
langgevelboerderijen geschikt kunnen worden
g e m a a k t v o o r b e w o n i n g d o o r m e e rd e re
huishoudens en bieden ook ‘erfwoningen’ wellicht
een oplossing. Een dergelijke uitbreiding voldoet
niet alleen aan de vraag van de inwoners van de
kerkdorpen, het kan ook bijdragen aan de
versterking van het voorzieningenniveau. Hierbij is
zeker behoefte aan goedkope koop- en
huurwoningen.

•

Arbeidsmigranten maken inmiddels onlosmakelijk
onderdeel uit van onze lokale economie en
daarmee van onze samenleving. Dit betekent dat er
ook een opgave ligt deze mensen adequaat en
menswaardig te huisvesten. Arbeidsmigranten die
zich met hun gezin voor langere tijd in Oosterhout
vestigen, dienen een plek te vinden op de reguliere
woningmarkt. Daarnaast zijn er arbeidsmigranten
die vaak voor korte tijd in onze gemeente
vertoeven. Wij gaan het gesprek aan met betrokken
ondernemers en uitzendbureaus om voor deze
categorie passende oplossingen te vinden.
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•

De invoering van de Omgevingswet leidt tot een
zeer ingrijpende verandering in de wijze waarop wij
in ons land omgaan met ruimtelijke ordening. Ten
aanzien van de Omgevingswet vinden wij het
volgende van belang:
•
de op te stellen Omgevingsvisie bouwt voort
op de concept-toekomstvisie Oosterhout

•

•

•

•

•

2030 en een aantal andere, daaraan
gerelateerde beleidsdocumenten (Woonvisie, Mobiliteitsplan);
in de aanloop naar de invoering van de
Omgevingsvisie worden de bestaande
bestemmingsplannen zoveel mogelijk
samengevoegd, bijvoorbeeld één voor het
centrumgebied, één voor de stad en één
voor het buitengebied (inclusief kerkdorpen).
Doel hiervan is de eenduidigheid te
vergroten en de vindbaarheid te vergemakkelijken;
de Omgevingswet wil de regeldruk
verminderen. Wij zijn van mening dat, in de

ombuigingsoperaties was de kwaliteit van de openbare
ruimte – en ook de publieke waardering daarvan –
achteruit gegaan.
Ten aanzien van de openbare ruimte hebben wij de
volgende beleidsvoornemens:
•

ook nodig hebben.
•

aanloop naar invoering van deze wet,
hiermee alvast een voortvarende start kan
worden gemaakt;
de taken van de huidige Monumentencommissie worden ondergebracht bij de op
te richten commissie Leefomgeving;
inspraak wordt bij het begin van een
ruimtelijk project geborgd, bij een principeverzoek wordt het beproefde instrument van
een omgevingsdialoog ingezet;
de gemeenteraad wordt in de gelegenheid
gesteld aan het begin van (grootschalige en/
of ingrijpende) ruimtelijke projecten kaders te
stellen aan de voorgenomen initiatieven. Bij
de uitwerking van het plan kan de raad dan
beoordelen of aan die kaders en aan de
inbreng van belanghebbenden is voldaan.
Dit is in lijn met het voornemen om de
kaderstellende rol van de gemeenteraad bij
de start van beleidsvormingsprocessen te
versterken (zie ook paragraaf 6.2)

5.3 Openbare ruimte
Een kwalitatief goede openbare ruimte draagt niet alleen
bij aan een positief beeld van de gemeente, het is ook
een uitnodiging aan onze inwoners om medeverantwoordelijkheid te nemen om de openbare ruimte
schoon en netjes te houden. De afgelopen jaren is er
voor circa € 1 miljoen extra investeringsruimte gecreëerd
om hierin verbeterslagen te maken. Dat was geen
overbodige luxe: als gevolg van een aantal

Sommige wijken liggen er in Oosterhout aanzienlijk
beter bij dan andere. Dat beeld wordt, zo blijkt uit
onze burgerijenquête, ook door onze inwoners als
zodanig ervaren. Door te temporiseren en
herprioriteren binnen ons programma openbare
ruimte willen wij de komende vier jaar extra
aandacht geven aan die wijken die deze aandacht

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor
het op een aanvaardbaar niveau schoon, heel en
veilig houden van de openbare ruimte. Daarbovenop willen wij ruimte bieden aan zelfwerkzaamheid. Daar waar wijk- en buurtbewoners zelf
initiatieven willen nemen in het onderhoud van de
openbare ruimte, juichen wij deze initiatieven niet
alleen toe, maar zullen we die ook faciliteren. Dat
geldt ook voor initiatieven die tot doel hebben om
door middel van ‘street art’ de woonomgeving te
verlevendigen.

•

Dit betekent ook dat wij voorstander zijn van
maatwerk per wijk of buurt. Wij zien daarin een
belangrijke rol weggelegd voor gemeentelijke wijkmanagers, die in samenspraak met de bewoners
niet alleen de wensen in beeld brengen, maar ook
werken aan gezamenlijke oplossingen.

•

Er is aandacht voor het verbeteren van de
looproutes, met name voor ouderen, vanuit de wijk
naar de wijkvoorzieningen.

•

Anders dan voor bomen op particulier terrein, geldt
dat nu nog steeds een velvergunning vereist is voor
bomen in de openbare ruimte. Deze vergunning is
vooral in stand gehouden om de rechten van direct
belanghebbenden (omwonenden) zeker te stellen.
Tegelijkertijd is de vraag of deze rechten ook niet op
een ander wijze geborgd kunnen worden,
bijvoorbeeld door omwonenden in een vroegtijdig
stadium mee te nemen in de planvorming. Wij zijn
er daarom voorstander van de voor- en nadelen te
o n d e r z o e k e n v a n h e t a f s c h a ff e n v a n d e
velvergunning voor bomen in de openbare ruimte.
Uiteraard blijft de velvergunning voor monumentale
bomen gehandhaafd.
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•

De gemeente gaat door met de verkoop van
snippergroen aan particulieren. Daarnaast willen wij
nagaan in welke mate en onder welke voorwaarden
openbaar groen in beheer kan worden gegeven
aan derde partijen.

5.4 Mobiliteit
De ligging van Oosterhout ten opzichte van het
nationale wegennet, de goede bereikbaarheid van onze
gemeente over water en de snelle aansluiting op het
openbaar-vervoernetwerk (via de Volans) lijken op
zichzelf voldoende garanties voor een goede
bereikbaarheid. In de praktijk evenwel pakt het anders.
Met name aan de westzijde van de stad is er, met name
in ochtend- en avondspits, sprake van filevorming. Dat
is overigens niet alleen slecht vanuit het oogpunt van
mobiliteit, het heeft ook nadelige effecten vanuit het
oogpunt van leefbaarheid en duurzaamheid (fijnstof).
Het op te stellen Mobiliteitsplan moet aan aantal
oplossingsrichtingen voor deze problematiek aanreiken.
Wij vinden het te vroeg daarop nu al vooruit te lopen.
Kijkend naar het mobiliteitsvraagstuk zijn voor ons twee
aspecten van belang. Allereerst dient er inzicht te
bestaan in de effecten die een aantal voorgenomen
maatregelen gaat hebben voor de bereikbaarheid en
doorstroming. Denk daarbij vooral aan de reconstructie
van de rotonde-bromtol en de aanpak van knooppuntHooipolder.
Daarnaast zijn wij van mening dat wij bij het zoeken naar
mogelijke oplossingen nadrukkelijk over onze
gemeentegrens heen moeten kijken. De knelpunten die
zich aan de westkant van de stad voordoen, lijken onder
andere veroorzaakt te worden door het feit dat veel
automobilisten van en naar Breda de route via
de Bredaseweg (via Teteringen) kiezen (in plaats van de
A27 en/of A59). Daarnaast is er ook een duidelijke
relatie met het knooppunt Hooipolder en de A27. Als de
doorstroming daar wordt verbeterd, heeft dat effecten
op het onderliggend wegennet.
Om die reden zijn wij er voorstander van om, binnen het
Mobiliteitsplan, het bereikbaarheidsvraagstuk van onze
gemeente vooral in regionaal verband te bezien en op te
lossen. Dat vraagt om overleg en nauwe samenwerking
met onze buurgemeenten, niet in de laatste plaats met
Breda. Het is daarbij gewenst ook na te denken over het
inzetten van nieuwe technologieën (‘smart mobility’) om
verkeersstromen te beïnvloeden. Het vergt ten slotte
ook nader onderzoek, zodat wij over voldoende
objectieve gegevens en informatie beschikken (over
verkeersstromen, over het effect van beoogde

maatregelen) om tot een goed gefundeerd Mobiliteitsplan te komen.
Overigens zullen wij, vooruitlopend op het Mobiliteitsplan, de verkeersregelinstallatie op het kruispuntTrommelen aanpassen om de doorstroom te
bevorderen.
Ten aanzien van mobiliteit hebben wij verder nog de
volgende beleidsvoornemens:
•
De lobby voor verbreding van de A27 op het deel
tussen de knooppunten Hooipolder en Annabosch
zetten wij met onverminderde kracht voort. Daarin
werken wij samen met het Oosterhoutse bedrijven
en met de regio-gemeenten.
•

Uit recent onderzoek is gebleken dat een
‘traditionele’ spoorverbinding tussen Breda en
Utrecht, via Oosterhout, in meerdere opzichten op
dit moment geen haalbare kaart is. Om die reden
zetten wij ons volop in voor een alternatief in de
vorm van een hoogwaardige busverbinding – via
een vrijliggende busbaan – tussen beide steden,
met een tussenstop in Oosterhout.

•

Op het gebied van fietsverkeer zullen wij
meewerken aan de realisatie van snelfietsroutes.
Daarnaast zullen we een inventarisatie maken van
de ontbrekende schakels in het stedelijk
fietsnetwerk en, waar nodig, daarop maatregelen
treffen. In het Mobiliteitsplan komen wij hierop
nader terug.

•

De verkeersveiligheid bij scholen heeft eveneens
onze aandacht. Ook dit is een aspect dat in het
Mobiliteitsplan aan de orde zal komen.

•

Bij de nieuwe aanbesteding van het openbaar
vervoer in de provincie Noord-Brabant zullen wij in
de richting van de concessiehouder (de provincie)
aandringen op een volwaardige busverbinding met
Vrachelen. Tevens zal de ov-bereikbaarheid van de
kerkdorpen in de avonduren en de weekenden hier
aan de orde komen.

•

Onder andere vanuit het oogpunt van het vergroten
van de aantrekkelijkheid van de Oosterhoutse
jachthaven zullen wij onderzoek doen naar de
kosten en mogelijkheden van een beweegbare
brug tussen het eiland en de vaste wal in het
Zwaaikomgebied.

•

Totdat er beter alternatieven voorhanden zijn,
blijven wij vormen van kleinschalig collectief vervoer
(deeltaxi, Automaatje) ondersteunen. Tegelijkertijd

26 / 32

blijven wij ook kijken naar mogelijkheden om de
doelgroep vaker gebruik te laten maken van het
regulier openbaar vervoer.
•

veilige manier de voorzieningen (school, winkels)
kunnen bereiken.

Wij gaan, samen met het bedrijfsleven, mogelijkheden onderzoeken om de bereikbaarheid van de
bedrijventerreinen per (semi-)openbaar vervoer te
vergroten.

•

De thans geldende parkeernormen zullen worden
geactualiseerd.

•

Wij zullen voldoende vrachtwagenparkeerplaatsen
realiseren, waardoor de overlast aan bijvoorbeeld
de rand van woonwijken kan afnemen. Er wordt
gekeken naar een alternatief voor de gesloten
carpoolplaats bij de aansluiting op de A59 langs de
Statendamweg. De carpoolplaats bij de N629 blijft
bij voorkeur op de huidige, tijdelijke locatie
gehandhaafd.

•

Het overleg met Prorail en de overige aanliggende
gemeenten aan het spoor Breda-Eindhoven te
intensiveren om zodoende tot een oplossing te
komen die de ernstige trillingen en trillingshinder
beperkt die omwonenden van het spoor
ondervinden. Tevens wordt bij Prorail aangedrongen op een veilige oversteekplaats voor
voetgangers, zodat zij vanuit de woonwijken op een
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6 BURGER & BESTUUR
' De gemeente zijn en maken we samen. Ruimte geven, toegankelijke communicatie en een
nieuwe zoektocht naar de verbinding met en tussen alle kennis, kunde, ervaring en inzet die
we met elkaar te bieden hebben'

6.1 Burgerbetrokkenheid
In onze relatie met onze inwoners,
ondernemers, verenigingen en organisaties
bouwen wij verder op de stappen die op dit gebied
in de vorige bestuursperiode al zijn gezet:
•
Waar mogelijk en gewenst betrekken we onze
inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij het
formuleren en uitvoeren van gemeentelijk beleid. De
vormgeving daarvan vergt steeds maatwerk en is
onder andere afhankelijk van de ruimte die binnen
een bepaald dossier aanwezig is: des te minder
randvoorwaarden, des te meer ruimte. De inbreng
van betrokkenen is vooral gericht op het gebruik
maken van de kennis en kunde die in onze
samenleving volop aanwezig zijn. Inhoudelijke
verrijking staat daarbij voor ons voorop, het creëren
van draagvlak is daarvan een afgeleide
(burgerparticipatie).
•

Wij werken volop mee aan initiatieven. Daar waar
nodig zal de gemeente deze initiatieven faciliteren.
Onze ervaring van de afgelopen jaren is overigens
dat veel initiatieven het best tot hun recht komen
als de bemoeienis van de lokale overheid zich tot
een minimum beperkt (burgerinitiatieven). Waar het
om het “right to challenge” gaat – waarbij inwoners
groepen kunnen meedingen bij aanbesteding van
gemeentelijke diensten – wachten wij de landelijke
regelgeving af zoals die in het regeerakkoord is
aangekondigd.

•

Ten slotte hebben wij in dit coalitieakkoord een
aantal inhoudelijke opgaven geformuleerd, aan de
uitwerking waarvan wij in gezamenlijkheid willen
werken. “In gezamenlijkheid” betekent in dit geval
samen met de gemeenteraad, maar ook samen
met bewoners, ondernemers, organisaties en

externe deskundigen. Het zijn vaak dossiers waarin
niet alleen de gemeente, maar ook bijvoorbeeld
maatschappelijke partners een verantwoordelijkheid
hebben. Dossiers ook waarin niet één panklaar
antwoord voorhanden is, maar waarin we met zijn
allen, vanuit een gedeelde probleemstelling,
moeten werken aan gezamenlijk gedragen
oplossingen. Dossiers, met andere woorden, die
niet op voorhand zijn dichtgetimmerd. Deze vorm
van werken (co-creatie) willen wij in deze
bestuursperiode in ieder geval toepassen op de
volgende onderwerpen:
✓ de (economische) toekomst van het
buitengebied;
✓ het nieuwe evenementenbeleid;
✓ een visie op de toekomst van het onderwijs
in Oosterhout;
✓ duurzaamheid;
✓

volkshuisvesting en wonen.

6.1.1 Lokale media
Wij hechten aan goed functionerende media. Zij zijn niet
alleen van levensbelang voor de vitaliteit van de (lokale)
democratie, ze vervullen ook een belangrijke rol in de
informatievoorziening van onze inwoners. De concessie
(zendtijdmachtiging) die de ORTS heeft als lokale
publieke omroep, loopt per 2020 af. Dit betekent dat de
gemeenteraad alsdan een besluit moet nemen over
verlenging van de zendtijdmachtiging. In de aanloop
naar dit besluit gaan wij met de ORTS het gesprek aan
over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan een
dynamische, innovatie en breed gedragen lokale
omroep. Daarbij willen wij nadrukkelijk ook de kansen
betrekken die samenwerking biedt tussen de ORTS en
andere maatschappelijke organisaties.
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6.2 Betrokkenheid van de
gemeenteraad

van de provincie.
•

W ij streven naar een open, op
samenwerking gerichte relatie tussen
gemeenteraad en college. Wij willen dat
de raad in een zo vroeg mogelijk stadium
bij belangrijke dossiers wordt betrokken.
Om die reden zal er bij dergelijke dossiers
altijd worden begonnen met een startnotitie,
waarin de financiële en inhoudelijke
randvoorwaarden en het te volgen proces
(inclusief de rol van de raad) worden
beschreven. Een dergelijke startnotitie is de basis
voor het goede gesprek met de gemeenteraad over
uitgangspunten en rand-voorwaarden. Op die manier
wordt de raad in de gelegenheid gesteld al vanaf de
start van een beleidsproces invulling te geven aan zijn
kaderstellende taak. In overleg met de griffie en de
agendacommissie van de gemeenteraad zullen wij dit

focussen.
•

De samenwerking met Breda, Etten-Leur en
Moerdijk (BOELM). Deze samenwerking spitst zich
met name toe op de kansen die dit gebied heeft
voor de logistiek (corridor A16/A27 en Hollands
Diep/Amer).

•

Daarnaast zal de samenwerking met centrumgemeente Breda versterkt moeten gaan worden:
beide gemeenten, Breda en Oosterhout, kennen
een grote onderlinge samenhang en verwevenheid.
Ze vormen feitelijk een “daily urban system”, waarbij
het vooral van belang is de toegevoegde waarde
die beide gemeenten voor elkaar kunnen hebben,
te onderkennen en verder uit te bouwen.

idee verder uitwerken.

6.3 Regionale samenwerking

•

Het Oosterhoutse gemeentebestuur heeft vijf

De integrale visie op de toekomst van Oosterhout biedt
inzichten om, op basis van de bovengenoemde vijf
uitgangspunten, die samenwerking de komende
bestuursperiode verder in te vullen. Daarbij blijft, ten
aanzien van gemeenschappelijke regelingen, de
opdracht scherp te blijven op de financiële
beheersbaarheid van deze regelingen en strak vast te
houden aan de afspraken
die hierover tussen
gemeenten zijn gemaakt in de Nota verbonden partijen.

Oosterhout is van oudsher vooral georiënteerd
geweest op West-Brabant. In de komende
bestuursperiode is het verstandig ook de blik op
Midden-Brabant te richten. Met name ontwikkelingen in en rond Tilburg (logistiek, vrijetijdseconomie) bieden ook voor de gemeente
Oosterhout kansen. Het feit dat ook Tilburg en
Breda de (economische) banden aantrekken,
betekent ook iets voor de positie (en de kansen)
van Oosterhout.

uitgangspunten vastgesteld voor de wijze waarop het
vorm en inhoud geeft aan regionale samenwerking:
✓ inhoud gaat voor vorm;
✓ geen exclusieve partners;
✓ geen exclusieve schaal;
✓ geen herschikking van het bestuurlijk landschap;
✓ inwoners hebben profijt van intergemeentelijke
samenwerking.

De Regio West-Brabant, waarbij de focus geheel
dient te liggen op de economische structuurversterking van de gehele regio. De RWB rondt
medio 2018 een proces af, dat erop gericht is ook
de eigen organisatie op deze ‘kerntaken’ te

•

Ten slotte: de informele samenwerking binnen de
middelgrote Brabantse gemeenten (Midsize
Brabant). Deze is vooral gericht op informatieuitwisseling in een aantal voor ‘middelgroot’
karakteristieke dossiers (binnenstad, sociale
veerkracht, logistiek) en het versterken van de
lobby richting andere overheden.

6.4 Organisatieontwikkeling (inclusief
toekomst stadhuis)

Voor de komende bestuursperiode zijn, op het gebied
van regionale samenwerking, de volgende samenwerkingsverbanden van belang:
•

De provincie Noord-Brabant, waarbij vooral
gekeken moet worden hoe onze lokale ambities
aansluiten op of een versterking zijn van het beleid

6.4.1 Organisatie
De tijd staat niet stil. Middels het opstellen van de
concept-toekomstvisie hebben we met elkaar een
nieuwe stip op de horizon gezet en weten waar we
samen met Oosterhout en de kerkdorpen heen willen.

29 / 32

Dit vraagt ook een blik op de gemeentelijke organisatie
en de daaraan verbonden dienstverlening. In hoeverre
sluiten we hiermee nog aan bij de opgave van vandaag
de dag, maar ook zeker de opgave die voor ons
ligt? Hoewel de visie op een ‘gemeentelijke organisatie
van de toekomst’ heel wat pagina’s zou bevatten, geven
wij middels onderstaande elementen richting aan de

‣

nadere uitwerking:

cultuur te doorbreken. Programmatisch
werken moet vloeiend gaan, zonder
onnodige zoektocht naar ondersteuning
en medewerking van ‘andere sectoren’.
Dit vraagt een organisatie die mensen
professionele ruimte en verantwoordelijkheid geeft om een project

‣ Extern georiënteerd
Het moge duidelijk zijn dat de tijd waarin we enkel
eenzijdige bureaustudies uitrollen al jaren voorbij is. De
dag van vandaag en zeker die van morgen vraagt om
samenwerking met burgers, bedrijven en betrokken

Integraal en programmatisch

Hoewel we in vrijwel ieder beleidsdocument praten over
‘integraliteit’, blijkt de sectorale structuur/cultuur van de
organisatie nogal eens een belemmerende factor.
Zonder gelijk door te schieten richting een
grootschalige ‘reorganisatie’ is het wel nodig om op
een praktische wijze de sectorale structuur en

instellingen. Niet om, als een soort verplicht
nummer, ‘draagvlak’ te zoeken, maar juist om met
elkaar hetgeen we doen te versterken. Het inzien van de
kansen die deze insteek biedt moet bij alle
medewerkers tot in de haarvaten zitten. Geen
opgelegde werkwijze, maar een manier van denken en
werken die als ‘natuurlijk’ door de gehele organisatie

tot een goed einde te brengen.

loopt. De organisatie maakt hier al geruime tijd stappen
in, we zien het immers bij steeds meer projecten
gebeuren. Om het echter een volledig natuurlijke en
van-zelfsprekende werkwijze te maken zijn er nog
stappen te nemen.

biedt het werken met -en op basis
van- data de kans om te komen tot
effectievere en slimmere inzet van
beleid. Beleid niet gefundeerd op
aannames, maar op gefundeerde
analyses, ingekleurd door de ervaring van

‣

Er zijn maar weinig mensen die weten wat er in het
gemeentehuis voor werk wordt verricht. Hoewel er al
hard wordt gewerkt om hetgeen we besluiten en doen
zichtbaar te maken, liggen er nog voldoende kansen om
de zichtbaarheid van gemeentelijke organisatie te
vergroten. Een combinatie van effectieve en

mensen, die sturing geven aan wàt we doen
en hòe we het doen. Het leidt tot een verschuiving
van reactief beleid, naar preventief beleid, tot het
vermogen de effecten van een bepaalde maatregel
integraal te bezien. Deze manier van werken vraagt
echter kennis om de kansen ook werkelijk te benutten,
maar ook zeker de kennis om hier op de juiste en

aansprekende communicatie en goede bereikbaarheid/
aanspreekbaarheid vormt de basis voor een organisatie
die als open, toegankelijk en transparant wordt ervaren.

zorgvuldige wijze mee om te gaan. Kortom, een
nadrukkelijke opgave voor de gemeentelijke organisatie
van de toekomst.

‣ Flexibel en wendbaar
Het wordt steeds moeilijker om programma’s voor lange
tijdsperiodes vast te stellen. Financiële, technische en

‣ Toekomstbestendige huisvesting
De huisvesting van de gemeentelijke organisatie scoort
op een aantal onderdelen onder de maat, met name op

maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar steeds
sneller op. Denk maar eens aan de taakverbreding van
de afgelopen jaren. Om in te kunnen spelen op deze
ontwikkelingen is het nodig om het menselijk kapitaal
van de organisatie, evenals de beleidsprogramma’s, zo
veel als mogelijk te flexibiliseren. Goede medewerkers
zijn immers in staat om snel te schakelen tussen

het gebied van duurzaamheid, brandveiligheid en
arbeidsomstandigheden. Daarnaast is de indeling van
het huidige gebouw ook niet meer van deze tijd: het is
verre van flexibel en niet uitnodigend. Er is dus werk aan
de winkel. Nog in 2018 zullen wij, als afsluiting van het
reeds ingezette proces om tot een scenariokeuze te
komen, de gemeenteraad een concreet voorstel doen

beleidsvelden. Denk niet meer in vaste functies en
taken, maar maak optimaal en efficiënt gebruik van
medewerkers. Dit biedt hen tevens de kans om snel te
groeien in kennis en ervaring.

voor de (ver)nieuwbouw van het stadhuis.

Open en transparant

‣ Informatiegestuurd
In deze tijd, en zeker in de
toekomst, zijn de mogelijkheden
die data ons biedt bijna onbegrensd. Ook voor de gemeente
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PORTEFEUILLEVERDELING
Burgemeester:
๏ Algemene bestuurlijke coördinatie
๏ Strategie (regie realisatie Toekomstvisie Oosterhout 2030)
๏ Openbare orde en veiligheid
๏ Externe veiligheid
๏ Toezicht en Handhaving
๏ Overige wettelijke taken
๏
๏

Bestuurlijke regionale samenwerking
Communicatie en burgerparticipatie

mevr. drs. M. Witte (1e loco-burgemeester)
๏ Bouwen en wonen
๏ Natuur en groen
๏
๏
๏

Mobiliteit
Project Omgevingswet
Sport

de heer drs. R.P. van der Helm (2e loco-burgemeester)
๏ Economische Zaken (toerisme en recreatie, evenementenbeleid, agrarische zaken)
๏ Project binnenstad
๏
๏
๏
๏
๏

Economische regionale samenwerking
Branding en citymarketing
Jeugd (inclusief Jeugdzorg)
Integrale veiligheid
Onderwijs

de heer mr. M.P.C. Willemsen (3e loco-burgemeester)
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

Middelen (financiën, p&o, vastgoed, facilitaire zaken)
Nutsbedrijven
Project stadhuis
Dienstverlening
Grondzaken
Duurzaamheid en milieu (incl. afval)
Arbeidsmarkt en -participatie
Sociale zaken

de heer C. Piena (4e loco-burgemeester)
๏ Zorg en welzijn (WMO, welzijn, volksgezondheid, ouderenbeleid)
๏ Buitenruimte (incl. water en riolering)
๏ ICT en datamanagement (incl. informatiegestuurd werken)
๏ Cultuur en media

31 / 32

Aldus opgemaakt te Oosterhout op 9 mei 2018
Het Overleg Collegevorming 2018-2022
De fractie van Gemeentebelangen,
namens deze,

Marian Witte

Walther Hoosemans

Clemens Piena

De fractie van de VVD,
namens deze,

Robin van der Helm

Dees Melsen

De fractie van het CDA,
namens deze,

Marcel Willemsen

Tanja Roovers- Huijben
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