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#

Voorwoord
Op 21 maart hebben onze inwoners een nieuwe gemeenteraad gekozen. Deze nieuwe raad heeft uitgesproken de
komende vier jaar te willen gaan werken met een raadsbreed gedragen programma. Dit programma-akkoord is op een
bijzondere manier tot stand gekomen. In openbare bijeenkomsten hebben de vier partijen aangegeven welke thema’s
zij de komende raadsperiode op de agenda willen. Deze thema’s hebben we vertaald in ambities en opdrachten aan
het college.
De raad heeft bewust een akkoord op hoofdlijnen opgesteld. De afspraken die in het akkoord staan, worden door alle
partijen gedragen. Onderwerpen waarover geen afspraken zijn gemaakt, laten we aan het oordeel van de verschillende partijen. De uitvoering door het college zal de raad constructief kritisch volgen. Dit past volgens ons bij de duale
bestuurscultuur die wij nastreven.
Samenwerking met de inwoners wordt de nieuwe standaard. We dagen onze inwoners uit om zelf met ideeën te komen en mee te denken bij nieuw beleid of de uitvoering van beleid. Deze samenwerking en de samenwerking tussen
raad, college en de ambtelijke organisatie moet open en transparant zijn. Ruimte moet er zijn voor discussie en debat.
We kunnen verschillen in de opvatting hoe we de samenleving het beste kunnen bedienen, maar we zijn het eens in de
overtuiging dat we het beste willen voor onze inwoners. De nieuwe manier van samenwerking vraagt om daadkracht,
bestuurlijk lef, cultuurverandering, maar vooral ook luisteren en soms durven loslaten.
De raad spreekt de verwachting uit dat we samen verder komen in onze ambities. En dat inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties én bezoekers van onze gemeente dat over vier jaar ook zo ervaren.

Fractie HOI Werkt
Fractie Gemeenschapslijst
Fractie VVD
Fractie CDA
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#1 Samenlevend Hilvarenbeek
Zorg, jeugd & participatie
Ambitie

Iedereen kan meedoen naar vermogen, ook in de kleine kernen

De transitie van zorg, ondersteuning en participatie is in de vorige raadsperiode
succesvol afgerond. De komende periode is het zaak om, samen met onze inwoners en maatschappelijke partners, te zorgen dat iedereen echt mee kan (blijven)
doen naar vermogen, ook in de kleine kernen. Voor de meest kwetsbare groepen
moeten we aandacht hebben en houden. Dat doen we in samenspraak met de
Participatieraad en met de inwoners zelf. Wat hebben zij nodig om mee te doen
in onze samenleving?

Opdracht college

Het college:
1. continueert de aanpak voor een dementievriendelijke gemeente;
2. onderzoekt wat onze inwoners (extra) nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te kunnen
(blijven) wonen en onderzoekt daarbij (technologische) voorzieningen in de eigen woning én
nieuwe woonvormen, zoals het familiehuis;
3. stelt de cliënt voorop en denkt vanuit de cliënt (in plaats vanuit de regels);
4. betrekt inwoners en de dorpscoöperaties actief bij het verder ontwikkelen van zorg, ondersteuning en participatie voor alle inwoners;
5. maakt een plan voor de doorontwikkeling van de rol van de dorpsondersteuners waarbij aandacht is voor scholing, en versterkt daarbij de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers;
6. maakt samen met onze jeugdigen en hun ouders een plan om ervoor te zorgen dat zij veilig
kunnen opgroeien in onze gemeente;
7. onderzoekt de mogelijkheid om aansluiting te zoeken bij het project ‘bijstand op maat’ van de
gemeente Tilburg;
8. pakt de wachtlijst voor jeugdzorg aan.
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Cultuur & sport

Ambitie

Iedereen kan meedoen aan cultuur & sport
Cultuur

Hilvarenbeek is een dorp dat in de verre omtrek bekend staat
vanwege culturele activiteiten en evenementen. Het maakt
ons dorp aantrekkelijk, zowel voor onze inwoners als voor
toeristen. Cultuur verbindt ons. Onze culturele basisvoorzieningen (bibliotheek, muziek-, dans-, en theateronderwijs,
Elckerlyc) wil de raad dan ook behouden. Actief meedoen in
verenigingen is van belang voor de ontwikkeling van kinderen, maar ook voor de samenhang binnen een gemeenschap.
Dat vraagt dan ook om het actief ondersteunen van onze
verenigingen, omdat zij als ‘sociaal bindmiddel’ optreden.

Sport

Bewegen en sporten is nodig voor jong en oud.
Sporten houdt je gezond. Daarom wil de raad
sport en bewegen voor alle inwoners toegankelijk, betaalbaar en bereikbaar houden. Dat kan
in de nieuwe sportaccommodatie, maar ook
gewoon in de wijk.

Opdracht college

Het college:
1. maakt beleid voor het cultuuronderwijs als basis voor een rijk en bloeiend verenigingsleven,
zodat structuur en continuïteit voor de toekomst gewaarborgd is;
2. zorgt voor structurele dekking van de basisvoorzieningen voor sport en cultuur;
3. stimuleert sport en bewegen, in het bijzonder bij kinderen en jongeren;
4. maakt samen met de inwoners en de sportraad een plan om voorzieningen voor sport en
bewegen in alle kernen mogelijk te (blijven) maken.
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Onderwijs
Ambitie

Kinderen ontwikkelen zich tot gelukkige inwoners die erbij horen
en meedoen in de samenleving

De raad vindt het belangrijk ontwikkelkansen voor
kinderen te stimuleren. Ook willen we ervoor zorgen
dat kinderen hun schoolloopbaan succesvol afsluiten en
zich breed kunnen ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. Daarom willen we investeren in begeleiding voor
kinderen. In 2017 is de Lokaal Educatieve Agenda opgesteld. Daarin staat de samenwijsvisie centraal met als
speerpunten: thuisnabij onderwijs, doorgaande leerlijn,
brede talentontwikkeling en de
ontwikkelomgeving van kinderen.

Opdracht college

Het college:
1. voert de Lokaal Educatieve Agenda uit;
2. blijft investeren in vroeg- en voorschoolse educatie en schoolbegeleidingsmiddelen;
3. zorgt voor een goede aansluiting tussen zorg op school en de zorg die vanuit de Jeugdwet wordt
geboden;
4. realiseert het Samenwijscentrum in Esbeek;
5. onderzoekt in Haghorst de haalbaarheid van een nieuw samenwijscentrum voor sport, opvang
en onderwijs, in samenhang met de maatschappelijk-culturele functie van de huidige locatie.
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Kleine kernen
Ambitie

We behouden en versterken de leefbaarheid van kleine kernen

Onze dorpskernen vormen het
hart van de gemeente Hilvarenbeek. Hier leven mensen samen
en groeien kinderen op. De
gemeente streeft naar veilige en
leefbare woonomgevingen waar
zowel jong als oud zich thuis
voelt. Dat betekent een school
dichtbij, een ontmoetingsplek in
elke kern, binding voor de jongeren, de juiste woonvoorzieningen
en bereikbaarheid. Ook nemen
we het initiatief en ondersteunen
we initiatieven die de leefbaarheid en het welzijn stimuleren en
ondersteunen.

Opdracht college

Het college:
1. zorgt voor een duidelijk aanspreekpunt voor belangengroeperingen in de kleine kernen;
2. zorgt voor behoud van voorzieningen als scholen en gemeenschapsvoorzieningen in de kleine
kernen en past deze aan de eisen van de tijd aan;
3. zorgt voor woonvoorzieningen die noodzakelijk zijn om de kleine kernen vitaal houden.
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#2 Belevend Hilvarenbeek
Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting
Ambitie

We bouwen in hoog tempo doelgroepgericht betaalbare
woningen in alle kernen
De raad wil tempo maken met bouwen. De nieuwe
Brabantse Agenda Wonen biedt hiervoor de ruimte
en die ruimte willen we in Hilvarenbeek nemen. We
willen woningen die aansluiten bij de vraag van onze
inwoners. Dat betekent dat we betaalbare huur- en
koopwoningen bouwen voor starters, senioren en
middeninkomens in alle kernen van onze gemeente.
En dat we de woningbouw afstemmen op de gezinssamenstellingen van de toekomst. Dus meer woningen voor singles en woningen waar wonen met zorg
mogelijk is. En ook alternatieve woonvormen zoals
het familiehuis in Esbeek moeten mogelijk zijn.

‘Tempo maken met bouwen’

Opdracht college

Het college:
1. legt jaarlijks het woningbouwprogramma ter vaststelling voor aan de raad en stelt het programma zo nodig bij op basis van behoeften in onze lokale woningmarkt;
2. ntensiveert de woningproductie de komende jaren en werkt mee aan inbreidingsplannen en
alternatieve plannen op voorwaarde dat deze plannen passen binnen de kwaliteit van de woonomgeving en binnen de ruimtelijke en stedenbouwkundige visie;
3. zet in op een volwaardige afronding van Gelderakkers II en betrekt de ontwikkeling van Gelderakkers II mee bij de afweging van nieuwe plannen;
4. onderzoekt hoe naar de maat van Hilvarenbeek kort- en langdurig verblijvende arbeidsmigranten in onze gemeente verantwoord kunnen wonen.
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Ambitie

We behouden en versterken het unieke karakter van de zes
dorpskernen
De afgelopen jaren hebben we binnen onze gemeente
cultuurhistorisch waardevolle panden en dorpsstructuren geïnventariseerd. Alle geïnventariseerde zaken bij
elkaar bepalen mede de identiteit en beeldkwaliteit van
de kernen en het buitengebied van de gemeente.
De raad vindt het belangrijk dat we zuinig zijn op ons
erfgoed en dat we bewaren wat waardevol is. Niet
alleen vanwege de cultuurhistorische waarde maar
ook vanwege de economische waardering van levend
erfgoed. Een mooie cultuurhistorische leefomgeving
maakt onze gemeente aantrekkelijk voor recreanten en
toeristen en draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels.

Opdracht college

Het college:
1. ontwikkelt erfgoedbeleid en legt dit ter vaststelling voor aan de raad.
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Verkeer & vervoer
Ambitie

We verminderen de overlast van het landbouwverkeer
Zwaar landbouwverkeer in de kernen veroorzaakt overlast en onveilige situaties voor met
name voetgangers en fietsers. In 2017 heeft
zich een aantal inwoners en belanghebbenden
gemeld om samen te zoeken naar een duurzame
oplossing. De raad wil daarom samen met deze
klankbordgroep op zoek naar een duurzame
oplossing voor de overlast van het landbouwverkeer in de kernen.

‘Zoeken naar een duurzame oplossing’
Opdracht college

Het college:
1. werkt samen met de klankbordgroep landbouwverkeer aan een betaalbare en haalbare oplossing voor de overlast van het landbouwverkeer;
2. dringt bij de provincie aan op maatregelen en financiering om te komen tot structurele oplossingen.
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Ambitie

Een toegankelijk en veilig openbaar gebied voor alle inwoners

Ouderen en mindervaliden moeten gebruik kunnen
maken van alle voorzieningen die onze gemeente te
bieden heeft. Daarom wil de raad de toegankelijkheid
van het openbaar gebied binnen onze gemeente verbeteren. Er zijn nog veel plaatsen in onze gemeente waar
mensen met een rollator, rolstoel, scootmobiel, maar
ook met een kinderwagen moeilijk kunnen komen.
Fietspaden zijn niet altijd veilig en goed begaanbaar.

Ook wil de raad de veiligheid van een aantal gebieden
verbeteren. Daarom willen we in samenspraak met
aanwonenden, horeca en andere belanghebbenden
de Hoge Zij verkeersluw en verkeersveilig maken. Ook
wil de raad een duurzame oplossing voor de overlastsituatie in de Dekanijstraat. Bij de oplossing willen we
de mogelijkheden van de lege plaats op Vrijthof 19
betrekken.

Opdracht college

Het college:
1. inventariseert op welke plaatsen de toegankelijkheid en veiligheid van trottoirs en fietspaden
moet worden verbeterd en legt de raad een plan van aanpak voor;
2. onderzoekt en verbetert de verkeerscirculatie in het centrum van Hilvarenbeek;
3. maakt in samenspraak met aanwonenden en omwonenden de Hoge Zij autoluw en veiliger;
4. omt met een duurzame oplossing voor de overlastsituatie in de Dekanijstraat en betrekt daarbij de mogelijkheid van Vrijthof 19 en het achterliggende gebied.
5. onderzoekt de mogelijkheid van een fietspad tussen Diessen en Esbeek;
6. verbetert samen met de provincie de verkeersveiligheid op de N395 volgens de wensen van
onze inwoners.
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Milieu
Ambitie

We versnellen de energietransitie in onze gemeente
Als gemeente hebben wij de taak om bij te dragen aan de wereldwijde klimaatafspraken
van Parijs. In 2017 heeft de raad dan ook de nota Energietransitie Hilvarenbeek 20172021 vastgesteld. Door de toegenomen maatschappelijke urgentie moet in aanvulling op
deze nota een aantal zaken versneld en krachtdadiger worden ingevuld. Dit is ook nodig
vanwege de kansen die zich voordoen door initiatieven vanuit de markt. De gemeente
werkt bij het uitwerken van de duurzaamheidsambitie nauw samen met Hilverstroom.

Opdracht college

Het college:
1. stelt voor 1 juli 2018 in samenwerking met Hilverstroom een transitieteam in dat de energietransitie daadkrachtig, zowel conceptueel als operationeel, aanpakt;
2. stelt gezien het grote aantal initiatieven en aanvragen voor grootschalige energieopwekking
door private partijen op korte termijn een visie vast, die noodzakelijk is voor provinciale toestemming;
3. stimuleert particulieren en bedrijven met kennis en goede voorbeelden om woningen en bedrijven aan te passen op gebied van energiebesparing, energiegebruik en energieopwekking. De
gemeente biedt daarbij samen met partners interessante financieringsvormen aan om inwoners en bedrijven te stimuleren in actie te komen;
4. ondersteunt de sportverenigingen om hun accommodaties energieneutraal te maken en treft
energiezuinige maatregelen binnen gemeentelijke gebouwen;
5. zet bij nieuwbouw in op energieneutrale woningen en legt geen gasaansluitingen meer aan;
6. zet samen met marktpartners projecten op voor elektrisch vervoer met buurtbussen of buurttaxi’s en plaatst in elke kern voldoende laadpalen voor elektrische auto’s;
7. ondersteunt initiatieven voor circulaire economie, wat betekent dat we zoveel mogelijk materialen hergebruiken, die anders afval zouden zijn;
8. vervangt bij het afsluiten van het nieuwe energiecontract grijze energie door groene energie;
9. stimuleert milieuvriendelijk gedrag bij de inwoners en innovatieve ideeën op het gebied van
duurzaamheid.
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Ambitie

We behouden en versterken het groene karakter
van onze gemeente
Groen is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn
van onze inwoners. Maar ook dragen groen en biodiversiteit bij aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.
Groen en bomen zorgen voor de productie van zuurstof, schoon water, vruchtbare grond en een stabiel
klimaat. Variatie in de natuur is belangrijk voor het
evenwicht en dus voor ons voortbestaan. Daarnaast
hebben groen en natuur voor toerisme en recreatie
een grote economische waarde. Want een natuurlijke
en groene omgeving met rust en ruimte trekt toeristen.
Daarom wil de raad meer ruimte voor groen in de kernen en landschappen met cultuurhistorische waarde
beschermen via bestemmingsplannen. Dit doet het
college in nauwe samenwerking met alle betrokkenen
in het buitengebied.

Opdracht college

Het college:
1. werkt het Landschapsontwikkelingsplan dat de raad heeft vastgesteld verder uit in samenspraak met het Biodiversiteitsteam en de Vereniging Natuur en Milieu;
2. zorgt bij het ontwikkelen van nieuwe bestemmingsplannen in de bebouwde kom voor voldoende groen en ruimte voor bomen;
3. stimuleert groene tuinen door een betere voorlichting en bijvoorbeeld een prijsvraag;
4. inventariseert met de lokale Heemkundige Kring cultuurhistorisch waardevolle zandpaden en
zet zich in voor een verantwoord bermbeheer langs de paden;
5. ondersteunt educatieve activiteiten op het gebied van natuur en milieu-educatie;
6. stimuleert samen met het onderwijs groene schoolpleinen of een groene buitenklas.
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Buitengebied
Buitengebied
Ambitie

We zorgen in het buitengebied voor een goede balans tussen
ondernemen en een gezonde en veilige fysieke leefomgeving
De gemeente Hilvarenbeek heeft een buitengebied
met prachtige natuur waar mensen werken, wonen
en genieten. Dit moet vooral zo blijven. Onze natuur
is een fundament voor ons welzijn én een belangrijk
onderdeel van ons toeristisch-recreatief potentieel.
Zowel voor onze inwoners als voor onze bezoekers. In
het buitengebied werken veel agrarische ondernemers
en ook dat moet vooral zo blijven. Zij zorgen niet alleen
voor werkgelegenheid en inkomen, maar ook voor een
stevige en gevarieerde sociaaleconomische dynamiek.
We constateren dat de intensivering van de afgelopen
jaren heeft gezorgd voor problemen op het gebied
van natuur, milieu en volksgezondheid, maar ook voor
ondernemers zelf. Velen onder hen kunnen de schaalvergroting niet of nauwelijks bijbenen en worden met
sluiting bedreigd: een economisch én maatschappelijk
probleem. Om nog maar te zwijgen over de risico’s van
verloedering.

De raad wil natuur, milieu en volksgezondheid beschermen, maar heeft ook de ogen open voor de ondernemers in het buitengebied. We vinden het belangrijk dat
agrarische bedrijven natuur, milieu en volksgezondheid
respecteren en dat we de maatregelen die daarvoor
worden genomen effectief controleren en handhaven.
Maar ook vinden we dat agrarische bedrijven moeten
worden ondersteund en gestimuleerd in het zoeken
naar (alternatieve) bestaansbronnen. Het bestemmingsplan Buitengebied biedt nu al mogelijkheden voor
plattelandsondernemingen, die niet noodzakelijkerwijs
alleen agrarisch actief zijn. Voorwaarde is dat de activiteiten van deze bedrijven bijdragen aan de instandhouding en beleving van de kwaliteit van het gebied.
De raad vindt het essentieel dat voor de Vrijkomende
Agrarische Bedrijven (VAB’s) reële oplossingen worden
gevonden, zodat we het buitengebied veilig houden en
aantrekkelijk voor recreanten en toeristen.

‘Oplossingen zoeken we samen’
Oplossingen zoeken we samen met bewoners, belangenorganisaties als ZLTO, ondernemersverenigingen, de Vereniging Natuur en Milieu en het Biodiversiteitsteam. Daarbij is de Omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd een mooi
instrument. Door nu al in de geest van de Omgevingswet te werken, zorgen we ervoor dat we in 2021 voldoende
voorbereid zijn voor de invoering van deze wet.
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Opdracht college

Het college:
1. maakt beleid zodat er in elk gebied een goede balans is tussen ondernemen en een gezonde en
veilige fysieke leefomgeving;
2. maakt beleid voor verdere verduurzaming van veeteelt en landbouw waarbij ingezet wordt op
effectieve bescherming van overbelaste gebieden en waarbij natuur, milieu en volksgezondheid
belangrijke afwegingsfactoren zijn bij nieuwe ontwikkelingen;
3. werkt mee aan maatwerkoplossingen voor agrariërs die willen stoppen met hun bedrijf en ondersteunt agrariërs die willen omschakelen en verbreden naar een duurzaam bedrijf;
4. onderzoekt nieuwe verdienmodellen op het platteland op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, agrofood, zorg, toerisme en recreatie en bewaakt daarbij het landelijke karakter van het
buitengebied;
5. brengt de mogelijkheden van plattelandsondernemingen actief onder de aandacht;
6. intensiveert handhaving op de onderdelen illegale bebouwing, criminaliteit, verloedering, bermen mestfraude en luchtbehandeling;
7. bereidt zich voor op de Omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd en start initiatieven op om in
de geest van de Omgevingswet te werken.
Programma-akkoord

2018 - 2022

15

Openbare orde & veiligheid
Ambitie

We bestrijden de georganiseerde criminaliteit
Bij georganiseerde ondermijnende criminaliteit wordt
gebruik gemaakt van legale structuren voor de uitvoering van criminele activiteiten. Voorbeelden daarvan
zijn: hennepteelt, mensenhandel, witwassen en vastgoedfraude.

Strafbare zaken die ernstige gevolgen hebben voor de
samenleving. De maatschappelijke integriteit wordt
aangetast, de veiligheid en het veiligheidsgevoel van
inwoners wordt beïnvloed en de lokale economie wordt
verstoord of beïnvloed. De raad wil dan ook voorkomen
dat we als overheid onbedoeld criminele activiteiten
mogelijk maken. Belangrijk daarbij is dat het college
inwoners stimuleert verdachte situaties te melden. Zij
zijn immers de ‘oren en ogen’ van de overheid, omdat
zij afwijkende situaties in hun omgeving het snelst
herkennen.

Opdracht college

Het college:
1. voert het regionaal project ondermijning verder uit;
2. stimuleert inwoners verdachte situaties te melden;
3. legt in het eigen handhavingsbeleid sterker het accent op voorkomen en terugdringen van
ondermijning.
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#3 Ondernemend Hilvarenbeek
Lokale economie
Ambitie

We versterken de lokale economie
Ondernemers dragen bij aan de leefbaarheid van onze gemeente. Zij
zorgen voor werkgelegenheid, economische impulsen en een binding
van mensen aan onze gemeente. Ook ondersteunen ze het verenigingsleven. De raad wil dan ook ruimte bieden aan ondernemerschap
en initiatieven om een bedrijf te starten of een bedrijf te laten groeien.
Bestaande bedrijven willen we binnen onze gemeentegrenzen houden.
Daarbij houden we wel rekening met de leefbaarheid van kernen en
wijken in de omgeving van grotere bedrijven. En ook willen we verstening van het buitengebied en groene ruimtes voorkomen.

‘Ruimte voor ondernemerschap’
Samen met de ondernemers willen we onderzoeken of verdichting op bestaande bedrijven mogelijk is. Ook gaan we
op zoek naar mogelijkheden om bedrijventerreinen uit te breiden. Bijvoorbeeld op locaties die minder waardevol
zijn voor de natuur en verder weg liggen van de woonkernen.

Opdracht college

Het college:
1. onderzoekt samen met lokale ondernemers de behoefte aan uitbreiding van bedrijventerrein, de
mogelijkheden tot verdichting van de huidige bedrijventerreinen en de mogelijkheden om uit te
breiden;
2. stelt binnen de gemeentelijke organisatie accountmanagement in, dat ondernemers en andere initiatiefnemers ondersteunt om hun initiatieven, plannen en vragen op een efficiënte en effectieve
wijze behandeld en afgewikkeld te krijgen;
3. zorgt ervoor dat lokale ondernemers de kans krijgen om mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten.
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Ambitie

We bouwen het toeristisch-recreatief profiel van onze
gemeente verder uit
Onze gemeente heeft geweldige toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Dat komt door onze gunstige ligging, onze fraaie
natuur en bekende toeristische attracties als de Beekse Bergen.
Maar zeker komt dit ook door de dynamiek van onze inwoners,
verenigingen en ondernemers. De raad ziet toerisme en recreatie als belangrijke pijlers van onze lokale economie. Daarom
willen wij toeristisch-recreatieve initiatieven ondersteunen.
Kleinschalige en duurzame ontwikkelingen op het gebied van
recreatie en toerisme sluiten goed aan op de plattelandsontwikkeling van de toekomst. Een toeristische en recreatieve gemeente stimuleert de werkgelegenheid en vergroot de leefbaarheid.
Culturele evenementen vergroten de toeristische aantrekkelijkheid. Ook een historische setting heeft een grote aantrekkingskracht op toeristen. We zijn dan ook zuinig op ons cultureel
erfgoed.

Opdracht college

Het college:
1. ondersteunt initiatieven die het toeristische en recreatieve profiel van onze gemeente vergroten
op voorwaarde dat de plannen passen binnen de omgeving en binnen de ruimtelijke en stedenbouwkundige visie;
2. stimuleert de vestiging van accommodaties als hotels, pensions en groepsaccommodaties in onze
gemeente;
3. stelt een budget beschikbaar om samen met betrokken en geïnteresseerde organisaties onder de
nieuwe slogan ‘Het is hier echt’ een cultuurhistorische fiets- en wandelroute als toeristische attractie te maken;
4. stimuleert initiatieven om de dorpskernen te verfraaien en stelt hiervoor budget beschikbaar;
5. zorgt voor een goede bewegwijzering naar toeristische attracties;
6. zorgt voor voldoende veilige recreatieve fiets-, wandel- en paardenroutes
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#4 Dienstverlenend Hilvarenbeek
Dienstverlening
Ambitie

De dienstverlening aan onze inwoners is toegankelijk en van
kwalitatief hoog niveau
De raad vindt het belangrijk dat de
dienstverlening toegankelijk is voor onze
inwoners, bedrijven en belangenorganisaties en dat zij snel antwoord krijgen op
hun vragen. Ook vinden we het belangrijk
dat onze ambtenaren creatief meedenken en proactief handelen in termen van
oplossingen in plaats van te handelen
in termen van protocollen en regels.
De dienstverlening moet voor iedereen
toegankelijk zijn. Dat betekent dat we
niet alleen digitale service bieden, maar
dat we ook andere mogelijkheden bieden
voor onze inwoners om te communiceren
met de gemeente.

Opdracht college

Het college:
1. voert verbeteringen door naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2017 is
uitgevoerd;
2. neemt maatregelen om de toegankelijkheid van het KlantContactCentrum te optimaliseren;
3. digitaliseert verder de dienstverlening maar houdt daarbij ook rekening met inwoners die niet
digitaal vaardig zijn.
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Informatiebeveiliging & privacy
Ambitie

We waarborgen de betrouwbaarheid en privacy van
gegevens(uitwisseling)
Gezien de toenemende digitalisering van de dienstverlening en
de complexiteit en afhankelijkheid van informatie- en gegevensstromen, is informatieveiligheid en privacy van steeds groter belang. De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de toenemende belangstelling van hackers voor
onze informatie en de omvang van onze organisatie maken
ons kwetsbaar. We willen ervoor zorgen dat we zorgvuldig met
informatie en gegevens van onze inwoners omgaan. Daarom
vindt de raad het belangrijk om te investeren in informatiebeveiliging en privacy.

Opdracht college

Het college:
1. professionaliseert de informatiebeveiliging en privacy;
2. investeert in het bewust maken en houden van de eigen medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.
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#5 Financiën
Financieel gezond
Ambitie

We zijn een financieel gezonde gemeente

De raad staat voor een financieel beleid dat
uitgaat van sluitende begrotingen, positieve
jaarrekeningen en voldoende algemene reserves
om de financiële risico’s te kunnen afdekken. Het
weerstandvermogen moet op peil zijn. Door de
samenwerking met andere gemeente kunnen we
kosten besparen, de kwaliteit van de dienstverlening verhogen en de kwetsbaarheid verminderen.
De gemeentelijke lasten, zoals de onroerendzaakbelasting, hoeven daarmee niet omhoog om toch
de leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van
onze gemeente te kunnen betalen. Zo kunnen we
als zelfstandige gemeente toch service en kwaliteit leveren aan onze inwoners.

Opdracht college

Het college:
1. zet de gezonde financiële huishouding van onze gemeente voort;
2. handhaaft het huidige niveau van de OZB, die niet wordt verhoogd anders dan met de inflatiecorrectie, en waar tevens geen verschuiving optreedt (niet verschuiven in het gebruik en tussen de
gebruikers onderling);
3. handhaaft de huidige niveaus van forensenbelasting, vermakelijkhedenretributie, precario, marktgelden en rioolheffing.
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Hilvarenbeek, april 2018
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