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Nieuwe Energie!

1.

Inleiding

De partijen Christen-Democratisch Appèl (CDA), Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel (GVB) en
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken om de
komende raadsperiode een coalitie te vormen. Met dit document presenteren we samen het
coalitieprogramma 2018 – 2022 met als titel “Nieuwe energie!”.
.
De gemeente Boekel heeft haar koers in het verleden vastgelegd in de strategische visie 2010 en nog
eens herijkt met de strategische visie 2016. De strategische visie 2016 is unaniem vastgesteld door de
raad. Wij onderschrijven deze visie, in dit coalitieprogramma leggen we accenten.
Doordacht ambitieus
Gemeente Boekel volgt al jaren een succesvolle koers. Aan alle kanten zien we economische groei en dus
kansen voor ontwikkeling. Dat geldt zowel voor de gemeente als de gemeenschap. De uitdaging daarbij is
om de goede keuzes te maken. Van de economische crisis hebben we geleerd dat we ons in tijden van
economische voorspoed moeten voorbereiden op mindere tijden.
Daarom is ons programma ambitieus qua ontwikkeling waarbij we verstandig omgaan met financiële
middelen. Om de risico’s te spreiden werken we waar mogelijk samen met marktpartijen. In de afgelopen
jaren hebben we gewerkt aan een reëel sluitende begroting. Met hetzelfde gezonde verstand kijken we
vooruit naar de raadsperiode 2018 - 2022.
Sociaal op de voorgrond
Ook deze periode besteden we weer extra aandacht aan het sociale domein. Door de transities op het
gebied van WMO, Jeugd- en Participatiewet zijn er extra taken met bijbehorende financiële risico’s naar
de gemeente gekomen. Het taakveld jeugd vraagt de komende periode om extra aandacht.
Maar dit brengt ook kansen. Doordat steeds meer besluitvorming op deze gebieden bij de gemeente ligt,
ontstaat er ruimte voor preventie en lokaal maatwerk. Daar gaan we op inzetten. Ons doel is om zware
zorgvragen zoveel mogelijk vóór te zijn.
Burgerparticipatie en Leefbaarheid
Gemeente Boekel wil nadrukkelijk de gemeenschap betrekken. Wij vinden dat de gemeente ten dienste is
aan de gemeenschap. Samenwerken, dereguleren en innovatie blijven hierbij speerpunten.
De coalitie kiest voor de volgende speerpunten:
• Burgerparticipatie; we doen het met zijn allen. We zijn een actieve gemeenschap waar veel
gebeurt. Daar zijn we trots op en dat willen we faciliteren. Samen aanpakken is in de Boekelse
cultuur verankerd. Dat wil deze coalitie graag benutten.
• Leefbaarheid; we willen voor onze burgers een gezonde en veilige woon- en leefomgeving met
bijbehorende voorzieningen en faciliteiten op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.
• Financieel gezond; we voeren een financieel verantwoord beleid dat in verhouding staat met de
voorzieningen om de inwoners te faciliteren.
De opbouw van dit coalitieakkoord volgt de opbouw van onze strategische visie 2016. Voor de
hoofdthema’s wonen, werken en leven beschrijven we de aandachtspunten voor de komende periode.
Daarnaast wordt in de paragraaf ‘Algemeen’ aandacht besteed aan de financiële vertaling en de
bestuursvisie. Dit coalitieakkoord zet voor de komende periode de hoofdlijnen uit. De verdere uitwerking
in concrete plannen en in planning wordt door het college beschreven in het collegeprogramma.
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2.

Wonen

We willen de leefbaarheid op peil houden door voldoende woonruimte aan te bieden voor alle
doelgroepen. Zo kunnen we mensen (blijven) binden aan de gemeente Boekel. Daarom kiezen we voor
een actief maar verantwoord grondbeleid.

a.

Woonvisie
De huidige woonvisie is gedateerd; deze geeft een doorkijk tot 2020. Onze opgave is om tot 2030
nog minstens 800 woningen te bouwen. Daarom is er behoefte aan een geactualiseerd kader, waarin
centraal staat welk woningtype we moeten bouwen.
Speerpunten voor de komende periode zijn:
• Actualiseren van de woonvisie om beter inzicht te krijgen in de woonwensen en
woonbehoefte en daar uitvoering aan geven.
• Alle nieuwe wijken zijn gasloos en er wordt gestimuleerd nul-op-de-meter-woningen te
bouwen.
• Bouwen naar behoefte voor verschillende doelgroepen, zoals ouderen en jongeren (met
begeleiding).
• We stimuleren om het gat tussen sociale huurwoningen en koopwoningen op te vullen met
voldoende midden huurwoningen.
• In samenwerking met PeelrandWonen prestatieafspraken maken om de ambities uit de
woonvisie te realiseren
• De nieuwe wijken zijn prettige wijken. We vinden de opzet van De Donk zeer geslaagd. Dat is
de basis voor toekomstige plannen: groen in de wijken en ruimte voor speelterreinen.
• Een centrum dat meer ruimte biedt voor wonen.

b.

Vitaal landelijk
Het buitengebied is van ons allemaal. In het omgevingsplan zijn keuzes gemaakt voor gebruik. Zo
willen we de buurtschappen versterken. De verkoop van nieuwe kavels in het buitengebied via
“ruimte voor ruimte” is zo geslaagd dat we hiermee verder gaan. Daarnaast biedt het programma
Vitaal landelijk Boekel mogelijkheden voor omschakeling en herontwikkeling in het buitengebied.
Speerpunten voor de komende periode zijn:
• Ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten versterken.
• Kansrijke initiatieven stimuleren.
• Toeristische en recreatieve ontwikkelingen stimuleren en versterken.

c.

Ecodorp
Een bijzonder aandachtspunt is de toekomst van Ecodorp. Deze coalitie treedt in overleg met
Ecodorp om te kijken naar een nieuwe inrichting van het plan. Waarbij Ecodorp enerzijds meer
geïntegreerd deel uitmaakt van woonwijk De Run en dat er anderzijds meer grond beschikbaar komt
voor reguliere woningbouw. Daarbij worden de uitgangspunten van Ecodorp gerespecteerd.
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3.

Werken en economie

Aanwezigheid van werk is van belang voor een leefbare gemeenschap. De agrarische sector biedt volop
werkgelegenheid. Volgens de landelijke tendens groeit het aantal arbeidsplaatsen op het gebied van zorgen dienstverlening. Kenmerkend voor de gemeente Boekel is ook de zeer actieve en groeiende
technische bedrijvigheid. Producenten van innovatieve en hightech industrie vinden elkaar op onze
bedrijfsterreinen.
Daarnaast zien we in de gemeente Boekel veel lokale ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en
detailhandel. Ondernemerschap willen we ondersteunen zodat huidige economische pijlers hun
bestaansrecht kunnen houden en er zich nieuwe kunnen ontwikkelen zodat we de werkgelegenheid in de
gemeente Boekel kunnen behouden.

5
Een overdaad aan regelgeving kan hierbij frustrerend zijn. Gemeente Boekel is een voorloper op het
gebied van deregulering, oftewel het vereenvoudigen van de regels. Dit willen we voortzetten.
Hierbij is overleg met de vertegenwoordigers van ondernemers van belang. Zo kunnen we ervoor zorgen
dat ons beleid aansluit bij de lokale behoeften.
Noordoost Brabant werkt op vele terreinen samen in de bekende samenwerkingsverbanden. Rondom
Eindhoven Brainport Industries liggen voor gemeente Boekel wellicht ook kansen

a.

Economie en werkgelegenheid
Het is duidelijk dat onze economie van groot belang is. Deze coalitie wil daarmee aan de slag.
Speerpunten hierbij zijn:
• Zorgdragen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (startende) ondernemers.
• Zorgen voor doorontwikkeling van bedrijventerreinen met eventuele benutting van dorpsranden
in Boekel en Venhorst.
• Invullen van de centrumvisie “gemeente Boekel als boodschappendorp” door het doorpakken in
de herontwikkeling van de zuidwand.
• Vanuit de opvatting “het geheel is meer dan de som der delen” wordt een beleidsvisie opgesteld
en samenwerkingsplatform voor recreatie en toerisme opgezet zodat ondernemers in deze
branche elkaar kunnen versterken.

b.

Landbouw en buitengebied
Het agrarische ondernemerschap verandert de komende jaren. Onder meer vanwege veranderende
wet- en regelgeving, maatschappelijke opvattingen en wel/of geen opvolging. Dit leidt tot nieuwe
vraagstukken op het gebied van agrarische bedrijfsvoering en een passende (nieuwe economische)
invulling van (vrijkomende) locaties.
We vinden het belangrijk dat alle inwoners in de gemeente Boekel wonen en leven in een gezonde
en veilige omgeving. Het onlangs vastgestelde omgevingsplan biedt veel aanknopingspunten om tot
een integrale aanpak van met name het buitengebied te komen.
Speerpunten hierbij zijn:
• Faciliteren van een meer circulaire en grondgebonden landbouw in 2025. Dit doen we door een
aanspreekpunt duurzaam buitengebied die proactief cross- overs stimuleert, initiatieven aanjaagt
en begeleidt.
• Invulling vrijkomende agrarische bedrijven volgens het beleid Vitaal buitengebied Boekel
• Invulling geven aan de transitie duurzame veehouderij van de provincie Brabant.
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c.

Naar een milieugezondheidskwaliteit zoals omschreven in het omgevingsplan.
Een energie neutrale bebouwing in 2050.
Handhaafbaarheid van de regelgeving.

Duurzaamheid, energieagenda, klimaatagenda
Gemeente Boekel loopt mee in de pas als het gaat om de nationale klimaatdoelstellingen. Dat wil
zeggen dat we ambiëren om in 2050 energieneutraal zijn. Wij gaan voor een integrale en effectieve
aanpak. Boekel Energie is voor ons daarbij een belangrijke partner.
Speerpunten voor de komende periode :
• Alle nieuwbouwwoningen in gemeentelijke plannen zijn gasloos en “nul op de meter”. Voor
particuliere plannen wordt dit gestimuleerd.
• Actualisatie duurzaamheidsagenda met daarin een uitvoeringsagenda om te komen tot een
energieneutrale gemeente Boekel in 2050.

d.

Revitalisatie centrum
De centrumvisie 2010 is in een stroomversnelling gebracht door de ontwikkeling van de Zuidwand.
Wij willen echter verder kijken. We zien op korte termijn (10 jaar) meerdere locaties vrijkomen die
vragen om een passende invulling. Denk aan basisschool De Regenboog, het kerkgebouw maar ook
de omgeving van Nia Domo en de vrijkomende winkelpanden in de Kerkstraat.
Speerpunten voor de komende periode:
• Herontwikkeling van de Zuidwand waarbij de openstaande vragen van een deugdelijk antwoord
worden voorzien. Hierbij moeten we ook kijken naar een ontwikkeling in delen en naar de
parkeerbehoefte. Doel is wel om het tempo erin te houden zodat nog deze collegeperiode de
eerste fase kan worden opgeleverd.
• Ruimtelijke visie op het gehele centrumgebied van Boekel waarbij aandacht is voor de functionele
invulling van vrijkomende gebouwen.
• Deze coalitie faciliteert een herontwikkeling in Venhorst van bestaand vastgoed. We willen echter
breder kijken dan het nu voorliggende particuliere plan. Nadrukkelijk betrekken we daar ook de
kerk, het Winkeltje en de huidige zorgstructuur bij. Een integrale aanpak is hierbij van belang.

e.

Verkeer en bereikbaarheid
Goede verkeersdoorstroming, zoals de randweg draagt bij aan een goede bereikbaarheid en
verkeersveiligheid. Maar ook de kwaliteit van wegen en fietspaden zijn van belang. We constateren
dat de kwaliteit van wegen en fietspaden verbeterd moet worden. We willen hiervoor de komende
jaren extra budget uittrekken om het kwaliteitsniveau te verhogen en daarmee de veiligheid te
verbeteren.
Het is van belang dat de gemeente Boekel goed bereikbaar is maar ook dat inwoners in staat zijn zich
te mobiliseren binnen en buiten de gemeente. Het is van belang om goede aansluiting te houden op
het openbaar vervoer danwel alternatieve mobiliteitsoplossingen te realiseren
Speerpunten voor de komende periode:
• Uitvoering randweg.
• Verbeteren kwaliteit wegen en fietspaden.
• Stimuleren (slimme) mobiliteitsoplossingen.
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4.

Leven

Een gezonde woon- en leefomgeving, zinvol werk en een zinvolle vrije tijdsinvulling dragen bij aan een
prettig leven. Natuurlijk heeft iedereen hierbij ook een eigen verantwoordelijkheid. Maar voor wie dat
minder goed lukt, bieden we ondersteuning.
Die aanpak blijkt te werken; het verenigingsleven in gemeente Boekel floreert. Veel activiteiten worden
door vrijwilligers opgepakt en dragen bij aan de leefbaarheid van onze kernen. Dat willen we nog
intensiever ondersteunen.

a.

Sociaal domein en de transformatie
Het aantal mensen dat een beroep doet op ondersteuning groeit, waarbij ook de zwaarte en
complexiteit van de zorgvraag toeneemt. De rijksoverheid legt de verantwoordelijkheid voor
invulling van de diverse domeinen steeds nadrukkelijker neer bij de gemeenten. Ook zien we dat de
spankracht van vrijwilligers en mantelzorgers onder druk komt te staan waardoor het beroep op
professionele ondersteuning zal stijgen.
Deze ontwikkelingen met de open-eind regelingen maakt dat er steeds meer financiële middelen
nodig zijn om ondersteuning te bieden. Het is daarom van belang om actief in te zetten op preventie,
maatwerk en samenwerking. We investeren in onze maatschappelijke steunstructuren en spreken
onze (zorg)partners aan op hun rol.
Ook willen we de integrale ondersteuning rondom inwoners beter organiseren waarbij de bestaande
historische schotten geen belemmering mogen zijn. Bij de (regionale) inkoop van zorg en welzijn
sturen we op een sterke regievoering, kwaliteit van zorg en ruimte voor het bieden van lokaal
maatwerk.
Speerpunten voor de komende periode:
• Er komt een nieuw Beleidsplan Wmo en een nieuw Beleidsplan Jeugdzorg. Integraliteit met
andere taken in het Sociaal Domein krijgt hierin extra aandacht.
• Vroegsignalering, preventie en interventie zodat ondersteuning zo licht en dichtbij als mogelijk
wordt ingezet.
• Blijven investeren in het Dorpsteam Boekel en Basisteam Jeugd en Gezin om de toenemende
vragen te kunnen beantwoorden. 0ok krijgen kwaliteit en rechtmatigheid een impuls.
• We stimuleren en ondersteunen de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners.
• Integraliteit in het Sociaal Domein krijgt meer vorm: ondersteuning rondom de inwoner nog
beter organiseren. Dit vraagt om een sterkere samenwerking en beter afspraken tussen de
sociale en maatschappelijke partijen.
• Bij de (regionale) inkoop van zorg en welzijn sturen we op een sterke regievoering, kwaliteit van
zorg en ruimte voor het bieden van lokaal maatwerk.
• Opstellen en invulling geven aan het armoedebeleid.
• Het stimuleren van werven van pleeggezinnen en/ of meeleefgezinnen voor (tijdelijke) opvang
van kwetsbare kinderen.
• Bij de intake en aanvraag van zorg, de administratieve formulierenstroom vereenvoudigen, en
daarmee de bureaucratische drempel te verlagen.

b.

Ontwikkeling Kindpark
We bouwen een nieuw Kindcentrum aan de Parkweg. Zo wordt verbinding van verschillende
kindvoorzieningen mogelijk en houden we dit op peil. Denk daarbij aan opvang, onderwijs, zorg,
ontwikkeling en vrije tijd. We hebben een ambitieuze planning; we willen het Kindcentrum in 2019
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openen. Educatie is van fundamenteel belang om te participeren en bestaanszekerheid op te
bouwen. Hiervoor hebben we aandacht en blijven we faciliteren. Daarbij hebben we 2 speerpunten:
•

•

c.

In samenwerking met de gebruikers van het kindpark en de omwonenden wordt invulling
gegeven aan de nieuwbouw en buitenruimte. Daarbij kijken we speciaal naar bereikbaarheid,
verkeersveiligheid en voldoende parkeervoorzieningen. Al in 2018 moet het eindbeeld bekend
zijn, om dit plan vóór de herfst van 2019 te realiseren.
Aandacht voor verblijfskwaliteit, duurzame en frisse scholen.

Sport- en cultuur
Gemeente Boekel kent een zeer actief cultureel- en sportleven. Verenigingen dragen bij aan de
gezondheid, welzijn, vitaliteit van onze inwoners en aan de sociale samenhang en leefbaarheid.
We zijn trots op onze accommodaties en de verenigingen zijn gezond. Deze coalitie vindt dat we
daar actief op in moeten blijven zetten. De huidige Kunst- en Cultuurnota voldoet. De coalitie wil
samen met de sportverenigingen een nieuwe sportvisie opstellen.
Daarbij gelden de volgende speerpunten:
• Opstellen van een sportvisie als drager voor toekomstig beleid en daar uitvoering aan geven. Dit
wordt gezamenlijk door verenigingen opgesteld waarbij de gemeente faciliteert.
• Verder uitvoeren en afronden van de visie Binnensport met de SBB.

d.

Maatschappelijk vastgoed
We gaan verder invulling geven aan het zorgdragen voor een kwalitatief hoogwaardig
maatschappelijk vastgoed. Het goed huisvesten van onze verenigingen en organisaties is van belang.
De ingezette lijn van centraliseren blijkt een geschikt middel. Geclusterde voorzieningen zijn
daardoor tegen lagere maatschappelijke kosten in stand te houden.
Speerpunten voor de komende periode zijn:
• Herontwikkeling St Jangebouw in overleg met de bestaande gebruikers. Dat doen we zodanig dat
de opbrengsten uit de verkoop worden gebruikt om deze gebruikers of verenigingen duurzaam
beter te huisvesten.
• Realisatie van een “gezondheidsplein” rondom de locaties apotheek, huisartsenpost en
tandartspraktijk waardoor voor de inwoners een herkenbare plek in het centrum van Boekel
ontstaat die een meerwaarde heeft.
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5.

Algemeen

a.

Bestuursvisie
Na een uitgebreide consultatie van het middenveld is de strategische visie “gastvrij en actief naar
2030” vastgesteld. De strategische visie 2016 is unaniem vastgesteld door de raad, wij
onderschrijven die visie. In dit coalitieprogramma verschuiven wel de accenten.
In de komende periode zien wij de volgende speerpunten:
• Zelfstandigheid als middel om onze burgers maximaal te bedienen. Zelfstandigheid is geen doel.
Zo lang onze zelfstandigheid voor onze inwoners meerwaarde biedt op het vlak van
voorzieningen, bereikbaarheid van bestuur en leefbaarheid zien wij geen enkele reden die
zelfstandigheid ter discussie te stellen.
• Op orde hebben en houden van drie voorname randvoorwaarden om onze inwoner meerwaarde
te kunnen bieden:
o Wij blijven investeren in een goed, professioneel en bereikbaar lokaal bestuur. Een
gemeentebestuur dat leeft onder de bevolking. Onder andere door het blijvend activeren
en interesseren van onze jeugd om bij te dragen aan dat bestuur.
o Onze organisatie moet op orde zijn. We kiezen voor een compacte regievoerende
organisatie. Dat betekent wel dat we kiezen voor een kwalitatieve invulling van
strategische posten en bereid zijn daarin te investeren.
o Een financieel gezonde basis, zie onderdeel f.
• Externe oriëntatie: Gemeente Boekel is niet bang om zaken anders te doen of te regelen. We
willen actief bijdragen aan de regionale ontwikkeling. Dat betekent dat we ook extern
georiënteerd willen werken. Zo is Gemeente Boekel meer gaan samenwerken met anderen.
Agrifood Capital en de Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB) zijn daar voorbeelden van.
Bij het aangaan van een samenwerking wordt gekeken naar de toegevoegde waarde. Daarnaast
heeft de gemeente Boekel een bovenlokale verantwoordelijkheid die samen met andere
gemeenten en provincie wordt ingevuld. Het spreekt voor zich dat de Boekelse rol een andere
invulling kent dan bijvoorbeeld gemeente zoals Oss of ‘s-Hertogenbosch. Ook hier is maatwerk,
toegespitst op de lokale omstandigheden en mogelijkheden, op zijn plaats. Daarnaast willen we
ons niet alleen richten op de regio Noord- oost, maar de horizon verbreden naar regio Zuid-oost.
• AgriFoodCapital: Wij blijven krachtig inzetten op de regionale samenwerking in AgriFood Capitalverband. Als gemeente leveren we onze bijdrage omdat we door middel van samenwerking in de
regio Noordoost Brabant beter in staat zijn ons te verbinden met de provincie en het Rijk, met
andere regio’s in Nederland en daarbuiten. Daarbij willen we sturen naar meer transparantie ten
aanzien van behaalde succesvolle resultaten en de opgedane kennis en ervaring voor de
toekomst beter te benutten.
• De gemeente communiceert open en denkt in kansen in plaats van bedreigingen. Kennis inzetten
om particuliere initiatieven mogelijk te maken en optreden als stimulator.

b.

Burgerinitiatief
Inwoners nemen steeds vaker initiatief in hun eigen leefomgeving. Ze bedenken een oplossing voor
glasvezel, het onderhoud van speeltuinen, de groenvoorziening of een nieuwe (sport)accommodatie.
Dit soort sociale innovaties vergroten de betrokkenheid bij elkaar en in het dorp. Dat is goed, want
komende jaren komt er druk op het aantal vrijwilligers door vergrijzing.
Inwoners willen maatwerk en een gemeente die meedenkt. Zo ontstaat een nieuwe samenwerking.
De coalitie ondersteunt actieve burgers.
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In de komende periode zien wij bij burgerinitiatief de volgende speerpunten:
• Actief ondersteunen van burgerinitiatieven om die een startkans te geven. We stellen hiervoor
een fonds beschikbaar. Idee is dat we met elke Euro die we beschikbaar stellen een
maatschappelijk rendement van vele Euro’s bereiken.
• Door waar mogelijk knellende regels weg te nemen;
• Door ruimte te laten voor burgerinitiatieven en die daar waar noodzakelijk te faciliteren;

c.

Burgerparticipatie
De samenleving verandert, bewoners willen meer betrokken worden bij hun directe leefomgeving.
De huidige demografische ontwikkelingen vragen om meer samenhang en integraliteit tussen
wonen, leven en werken. De tijd van een gemeente op afstand is wat ons betreft voorbij. Deze
coalitie wil daar werk van maken. Zoals in onze strategische visie verwoord:
“De verhoudingen tussen overheden, inwoners, bedrijven en maatschappelijke geledingen
veranderen. De huidige maatschappij vraagt om een andere rol en betrokkenheid van de overheid.
Dat geldt zeker voor de gemeente als eerste overheid. De gemeente staat niet boven de partijen,
maar maakt onderdeel uit van de maatschappij en de processen die daar plaats vinden. De gemeente
moet sneller kunnen inspelen op economische, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. De
overheid treedt terug en de vrijkomende ruimte wordt ingenomen door bedrijven en gemeenschap.
De verhouding overheid en anderen is wisselend van aard, in gevarieerde verbanden en op
verschillende niveaus. Daarnaast blijven overigens veel taken als vanouds belegd bij de overheid. “
We willen de zelforganiserende samenleving versterken waarbij gecoördineerde inspraak en
betrokkenheid worden gefaciliteerd. De coalitie wil daarom een Participatienota opstellen. Hierin
kunnen we de betrokkenheid en invloed van inwoners en diverse maatschappelijke geledingen bij
diverse (samenhangende) maatschappelijke vraagstukken, versterken Om mee te kunnen doen is
ook goede informatieverstrekking aan inwoners van belang.
We zien daarin de volgende speerpunten:
• Opstellen participatienota en daar invulling aan geven.
• Invulling geven aan de Jeugdraad.
• Aandacht voor communicatie en publicatie instrumenten.

d.

Toekomstgericht
De gemeente Boekel wil mee met de veranderende samenleving. Dat is in onze optiek de enige
manier om in de toekomst als overheid bestaansrecht te hebben.
We zien hier de volgende speerpunten:
• Innovatiekracht beter benutten om Gemeente Boekel verder te brengen. Daarvoor is ruimte
nodig om verantwoord te experimenteren en om maatwerk te kunnen leveren. Tijdelijk afwijken
van regels moet vaker en eenvoudiger mogelijk zijn om beloftevolle ontwikkelingen een kans te
geven.
• Regelgeving en deregulering. Inwoners regelen zaken waar het kan, de gemeente waar het moet.
Daar waar het kan schaffen we regels af.
• Jeugd verbinden. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat willen we gebruiken bij onze
beleidsvorming. Zoek, vind, bind en boei talent.

e.

Veiligheid
Ook in Gemeente Boekel is ondermijning een thema van belang. Infiltratie van misdadige
organisaties of individuen in het openbaar bestuur is ons lokaal niet bekend maar willen we ook
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zeker tegenwerken. Een eerste scan heeft uitgewezen dat Gemeente Boekel door zijn
kleinschaligheid goed oog heeft voor ongewenste ontwikkelingen en daarop acteert. Maar het
gebruik en de toegankelijkheid tot drugs en drank vinden we zorgelijk. De aanwezigheid van fysieke
handel in drugs is ook in Boekel aan de orde. Onze jeugd wordt dagelijks daaraan blootgesteld. Wij
willen meer (regionale) aandacht en extra inzet voor aanpak van handel in drugs.
Speerpunten voor de komende periode hierin zijn:
• Voorlichting alcohol en drugs handhaven.
• De drempel tot toegang en gebruik van deze middelen verhogen.
• Buurtpreventie actief ondersteunen en ook in het buitengebied verder stimuleren zodat vroeg
signalering van ongewenste criminele activiteiten beter mogelijk wordt.
• Uitvoeren van het actieplan Bestuurlijke weerbaarheid en ondermijning.
• De Algemene Plaatselijke Verordening aanvullen met artikelen die ondermijning tegengaan.
• Aandacht voor voorkoming en aanpak van huiselijk geweld. Als het nodig is wordt een huisverbod
opgelegd.
• Kritisch meedenken over ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio en Brandweer BrabantNoord.
• Uitvoering geven aan integraal veiligheidsplan 2019 – 2022

f.

Financiële huishouding, grondbeleid en vastgoed
Deze coalitie heeft ambities. Dat steken we niet onder stoelen of banken. Toch willen we werken
binnen de financiële ruimte die de gemeente Boekel biedt. Bij de totstandkoming van dit akkoord
hebben we in een interactief proces met de ambtelijke organisatie gespard over onze wensen en de
financiële mogelijkheden. Zo kunnen we voorkomen dat we een programma neerleggen dat achteraf
financieel niet haalbaar blijkt.
Financieel blijkt met name het dossier jeugdzorg een zware wissel te gaan trekken op onze jaarlijkse
exploitatie. Toch kunnen projecten als randweg, nieuwbouw school en herontwikkeling Zuidwand tot
uitvoer worden gebracht. Het handen en voeten geven aan dossiers als afkoop nieuwvestiging
Langstraat, de versterking van de jeugdzorg en werken aan een leefbare leefomgeving kost geld.
In ons financiële beleid zien we de volgende speerpunten:
• Een gezonde vermogenspositie.
• Een reëel sluitende meerjaren begroting tot en met 2022.
• Gebruik maken van de financiële kengetallen uit de begroting om te sturen op resultaat.
Achterliggend idee hierbij is om met elkaar echt meetbare doelen af te spreken. Dit willen we dan
wel op zo’n manier vormgeven dat een verantwoorde wijziging van deze kengetallen als gevolg
van kwalitatieve investeringen acceptabel zijn. Een kengetal moet niet werken als een korset
maar input geven in onze risico’s.
• Actief grondbeleid met gedegen risicoanalyse en gedeelde risico’s met marktpartijen.
• Een verantwoorde stijging van de grondprijs met behoud van verschil tussen Boekel en Venhorst ,
gerelateerd aan de regio en onder de voorwaarde dat het in de Gemeente Boekel aantrekkelijk
blijft om te vestigen.
• Rioolrecht en afvalstoffenheffing op niveau brengen/houden vanuit het principe “de vervuiler
betaalt”.
• Een OZB passend bij het voorzieningenniveau en de ambities waarbij we streven naar een
regionale middenmoter aan het einde van deze periode.
• Onderzoek naar en indien nodig aanpassing van de verhouding in OZB aanslag tussen “wonen” en
“niet wonen”.
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6.

Tot slot

Vol energie samen op weg. Wil je snel, ga dan alleen. Maar wil je ver ga dan samen! Samen met de
gemeenschappen gaan wij de komende periode de uitdagingen aan die op ons pad liggen.
Dit coalitieprogramma is gericht op het faciliteren van stevige gemeenschappen Boekel, Venhorst en
Huize Padua. De gemeente is een middel om dat te realiseren. Daarmee streven we er naar dat de
inwoners van de gemeente Boekel trots blijven op hun gemeente en er met plezier kunnen wonen,
werken en leven.
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Boekel 17 mei 2018
C.D.A.
M.J.A. Tielemans

G.V.B.
H.A.J. Willems

V.V.D.
M.R.G. Buijsse
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